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 ប ីបរ យ តិបតិករ :

ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត សយ ន សអនុ តិ

2 រ ករទឹកសយ័ត  ៀម ប ផវ តិ ខ 6, ភួមិស ម, ស ត់ស ម,  ុង ៀម ប 
3  រ ករទឹក  ត  ះសីហនុ ផវវថីសនិ ព មណល១ ស ត់៣  ុង ះសីហនុ  ត ះសីហនុ 
4  រ ករទឹក  ត កំពត ភូមិទី ង ើង ស ត់អណង រ  ុងកំពត  តកំពត 
5  រ ករទឹក  ត  ធិ ត់ ភូមិ ធិ កួយ ឃុំលលកស  ុង ធិ ត់  ត ធិ ត់ 
6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង ភូមិកមករ ស ត់ យ    ុក ត់តំបង  ត ត់តំបង 
7  រ ករទឹក  ត កំពង់ធំ ភូមិទី១ ស ត់កំពង់ធំ  ុងសឹង ន  តកំពង់ធំ 
9  រ ករទឹក  ត  យ ៀង ភូមិឡ ស ត់   ុង យ ៀង  ត យ ៀង 
10  រ ករទឹក  ត សឹង ង ភូមិ ក ឃុំសឹង ង  ុកសឹង ង  តសឹង ង 
11  រ ករទឹក ង (កំពង់ធំ) ភូមិ ើ ៀល ឃុំកំពង់ចិនត ង  ុក ង  តកំពង់ធំ 
12  រ ករទឹក ំង ំង (កំពង់ធំ) ភូមិធ ផ ឃុំ ំង ំង  ុកសនក  តកំពង់ធំ 
UL_001 ឃុនអភិវឌ ន៏ ភំតូច,ភំធំ គំ ងធ រពិភព ក
UL_002 ឃុនអភិវឌ ន៏ ផ រជប់ គំ ងធ រពិភព ក
UL_003 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ បឹង កួន គំ ងធ រពិភព ក
UL_004 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ ថពួក គំ ងធ រពិភព ក
UL_005 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ ភំ ុក 
UL_006 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ យ រ 

LC_003 អក ី ឈន  លិះ ផវលំ ភូមិចំបក់ ស ស ត់ ក់ ង ខណ យច រ  ជ នីភំ ញ ១១៨ MIH / 2016 ( ស
អនុ តជំនួស)

LC_011 ក  ង  ភូមិ ក តិន ឃុំ យ ល  ុក ង  តក ល
៣៣០ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_019 អក ី  ី  នី ភូមិ ក ក់ ឃុំ ក ក់  ុកខ ច់ក ល  តក ល
១៤៧ MIH / 2016 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_008 ក  ង  ៀវ ភូមិ ក  ឃុំ កអំបិល  ុក ង  តក ល
២២៣ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_013 ក           ៊ុន ប៊ុន ភូមិ កសំ ង ឃុំ ះធំ ខ  ុក ះធំ  តក ល
២២៦ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_018 ក នុប សុី ត ភូមិ កបងង ឃុំ ក កូវ  ុកខ ច់ក ល  តក ល
៣០៩ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_015 ក    ង ភូមិ ុងរ ស ឃុំកំពង់កុង  ុក ះធំ  តក ល
៣៥៧ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_048 ក ី  ក គង់ ភូមិ ក់ ឃុំ មក ន  ុកឧដុង  តកំពង់សឺ
១៤៣ MIH / 2016 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_012 ុមហ៊ុន   ល ន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី ភូមិ ខ៣ ឃុំ យរលំ  ុក ង   តក ល
១០៤ MIH / 2016 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)
LC_030 អក ី    លីន ភូមិមួួយ ស ត់រ កង  ុងដូន វ  ត វ ៨៦៩ MIME / SM 2013

LC_028 អក ី ទុន លកិ ភូមិកមសំណរ ម ឃុំកមសំណរ  ុក ើក ក  តក ល ៣២៩ឧរថ.ទស. ក
( សសលពីអតីតMIME)

LC_026 អក ី ង៉ូវ ឆវ័ន ភូមិអរយក  ឃុំអរយក   ុក ឯម  តក ល ០៧៨ MIH / 2016 ( ស
អនុ តជំនួស)

LC_033 ក នន់ រសី (ភំដិន គីរវង ) ភូមិផ រ ឃុំភំដិន  ុកគីរវង   ត វ
៣៤១ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_037 ក ី អ៊ុយ សុ ភូមិ ើ ល ឃុំអង ម  ុក ំកក់  ត វ
១៩៤ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_035 ក  ី  សុខុម ភូមិ ខី ឃុំ ំង ប  ុក ទី  ត វ
២២០ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_024 ក  ៀង  ង ប ភូមិ ំបីម៉ុម ឃុំ ំង ក់  ុកអងសល  តក ល
២២៥ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_025 ក    ុន ភូមិ យ ឃុំ ពួច  ុកអងសល  តក ល
២០៨ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_086 ក  ង  យហួត ភូមិ ម ី ឃុំ ង  ុករតនមណល  ត ត់ដំបង
២៤៤ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_050 ក សួង  ត់ ភូមិអង ី ឃុំរ ំង ើល  ុកសំ ងទង  តកំពង់សឺ
២១៦ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_057 ុមហ៊ុន  ន កូ វត ើរ សឹប យ ភូមិកូនដំរ ឃុំនិមិត  ុកអូ   តប យ នជ័យ(បចប ន ភូមិកូនដំរ
ស ត់និមិត  ុង យ ៉ត  តប យ នជ័យ) ៨៣៣ ឧរថ.ទស. ក

LC_065 ក វង  រសី ភូមិ ទូក ស ឃុំ ទូក ស ងលិច  ុក ប យ ស  ត កំពត ៤៦៩ ឧរថ.ទស. ក

LC_039 ក ឈុន  រន ភូមិ យ រ ឃុំអ ញ់  ុក កប ស  ត វ ០៧១   MIH / 2016 ( ស
អនុ តជំនួស)
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ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត សយ ន សអនុ តិ

LC_068 ក  ី យូសិទ ភូមិ ធ៌ ឃុំភំកុង  ុកអងរជ័យ  តកំពត
២២៤ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_061 ក ជុំ  ន់ថន ភូមិ ំងរ  ឃុំ ក ត  ុកទឹកឈូ  តកំពត
២០២ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_093 អក ី ឯម សុភី ភូមិទួល ង ឃុំ ើតុំ  ុក គរ  ត ធ ត់
៣២៣ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_041 ក លឹម  ង ភូមិ ំង វ ឃុំរ ៀង  ុកសំ ង  ត វ
១២៧ MIH / 2016( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)
LC_122 ុមហ៊ុនអិល យ ភី ុប (ឧក  លី យ៉ុង  ត់)
LC_115 ក  ំង  ប ភូមិ យថ ម ឃុំឆង  ុកឆង  ត ះ ៩៦៨ ឧរថ.ទស. ក
LC_118 ក  ៀង គឹម  ង ភូមិ ម ឃុំ   ុក ក សព   ត ះ ៣១៣  ឧរថ.ទស. ក
LC_067 អក ី  ង គីគីម ង ភូមិ  ំសសរ ឃុំ សំ ង ើ  ុក ប យ ស  ត កំពត ៦៦៧ ឧរថ.ទស. ក
LC_069 អក ី សុខ  ភូមិ ធំថី ឃុំ ដងទង់  ុក ដងទង់  ត កំពត ១០៩៤ ឧរថ.ទស. ក

LC_070 អក ី ជីវ សូនី ភូមិកំពង់ ស ឃុំ ំងស   ុកទឹកឈូ  តកំពត
០១២ MIH / ២០១៧
( សពន សុពល ព៣ ំ
ចុង យ)

LC_079 ក បឹង លួម ភូមិ ណន់ ឃុំកនឺ២  ុក ណន់  ត ត់ដំបង ១៥២ MIH / 2016 (ពន រ
សុពល ព០៣ ំចុង យ)

LC_113 ក ី ឈួន ហរ ភូមិ ំង ីង ស ត់ ះ  ុង ះ  ត ះ ០៦៧ MIH / 2016 ( ស
អនុ តជំនួស)

LC_071 ក    ភូមិទំនប់ទឹក ឃុំប ល  ុកប ល  ត ត់ដំបង
២៣៨ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_076 ក  ក់   ន់គយ ភូមិ យដំ ំ ឃុំ ើ ល  ុក ណន់  ត ត់ដំបង
២៣៧ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_073 ក ដូត ទូច ភូមិសំ លិច ឃុំភំសំ   ុក ណន់  ត ត់ដំបង
២៣៤ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_105 ក លី វង ឌី ភូមិ  ឃុំគងជ័យ  ុកអូរ ំងឪ  តត ងឃំ(អតីត តកំពង់ ម)
២៤៦ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)
1 រ ករទឹក សយ័ត  ុងភំ ញ (រ.ទ.ស.ក) ខ ៤៥ ផវ ១០៦ ស ត់ ះចក ខណដូន ញ  ជ នីភំ ញ
LC_100 ក លី  ង ភូមិបឹង ង ឃុំ កកក់  ុកសឹង ង់  តកំពង់ ម ២៩០ ឧរថ.ទស. ក
LC_099 ក តូច សុភ័ណ ភូមិបុសខរ ឃុំបុសខរ  ុកចំ រ ើ  តកំពង់ ម ១០៤០ ឧរថ.ទស. ក
LC_104 ក  ន់   វ ភូមិ កយ ឃុំ កដំបូក  ុក ីសនរ ២៩៧ ឧរថ.ទស. ក
LC_103 ក ឃុន សុផល ភូមិ  ឃុំ   ុក យ  តកំពង់ ម ៣១៤ ឧរថ.ទស. ក

LC_089 ុមហ៊ុន  ន កូ វ ើរ សឹប យ តំបន់ក  ល យ  ុង ះសីហនុ  ត ះសីហនុ ១០១ MIH / ២០១៧  ស
អនុ តជំនួស

LC_116 អក ី អ៊ុន  ន់ រ ភូមិ ក ន់ ឃុំ ក ន់  ុកឆង  ត ះ ៩៩១ ឧរថ.ទស. ក

LC_129 ក អំណត់ វរ  (ឃុំ យអនរ) ភូមិ វ ឃុំ យអនរ  ុក យអនរ  ត ង
២៤៩ MIH / 2015(
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_133 ក    រទ ភូមិ ំងទង ឃុំអងរ ជ   ុក ះ ច  ត ង
៣៤៤ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_036 ក  ល វបុល ភូមិ ំ  ឃុំសូរភី  ុក ទី  ត វ
៣៤៣ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_020 អក ី ងិន វ  (រ ង) ភូមិ ម ឃុំរ ង១  ុកមុខកំពូល  តក ល
១១៩ MIH / 2016 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)
LC_112 ក ទូច  ន ភូមិរ រក ល១ ស ត់រ រក ល  ុង ះ  ត ះ ៩៩០ ឧរថ.ទស. ក
LC_114 ក    ន ភូមិក លសល ឃុំសល  ុកសល  ត ះ ៥៩៣ ឧរថ.ទស. ក
LC_119 ក  ំង ហុកឃី ភូមិ យថ ឃុំចំបក់  ុក ក សព  ត ះ ១៥០ ឧរថ.ទស. ក
LC_117 ក សន ចំបុី ភូមិ ក សព ម ឃុំ ក សព  ុក ក សព  ត ះ ៣២៧ ឧរថ.ទស. ក
LC_096 ុមហ៊ុន សុវណ   ណិជ ភូមិដំ ក់ ស ត់កំពង់ ក  ុង ះវ រ  ត ះវ រ ៥០០ ឧរថ.ទស. ក
LC_094 ក វង  សំបូរ ភូមិ យ ឃុំ យ  ុក ល ង  ត ធ ត់ ៥៥៩ ឧរថ.ទស. ក

LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត ភូមិជ័យជំនះ(ពីមុនភូមិមួយ) ស ត់ ន ៀក  ុង នលុង  ត
រតនៈគីរ ៧៦២ ឧរថ.ទស. ក

LC_132 ក ឡង រន ភូមិក ាន ឃុំ ងដំរ  ុក ភំ  ត ង
២០១ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_095 ក  ង  ត់ ភូមិមល ឃុំរ ត  ុកភំ ញ  ត ធ ត់
៣២៥ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_109 ក ី ហូយ លកិ ភូមិខ ច់ ឃុំកំពង់ថវ  ុក ញ់  ត ៀម ប ៣១៧ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង )

LC_090 ក សុខ ងួន ភូមិ ះខ ង ឃុំអូរ   ុក នប់  ត ះសីហនុ ៩៨៨ ឧរថ.ទស. ក
LC_056 ក ី តូវ  រផល ភូមិ ក យ ឃុំឫស ី ក  ុកមងលបុរ  តប យ នជ័យ ៧៦៨ ឧរថ.ទស. ក
LC_083 ក  ឿន  ឿត ភូមិ មគី ឃុំ ចិ   ុកភំ ឹក  ត ត់ដំបង ៣៣១ ឧរថ.ទស. ក
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ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត សយ ន សអនុ តិ

LC_082 ក   សុខន ភូមិគីឡ ខ១៣ ឃុំសនិ ព  ុកសំ លូន  ត ត់ដំបង ៧៥៦ ឧរថ.ទស. ក

LC_072 អក ី រុង  ៀង ភូមិ រ ឃុំ រ  ុក ងឫស ី  ត ត់ដំបង
៣១២ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_108 ក   ឌត ភូមិកំពង់កី១ ឃុំកំពង់កី  ុកជី ង  ត ៀុម ប
១៩៩  MIH / 2015( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_088 ក ទូច សិទី ភូមិអូរ ក់ចិត ឃុំសំរុង  ុក នប់  ត ះសីហនុ
១៨១  MIH / 2015( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_085 អក ី  ៀក  សមស ភូមិ យបល័ង ឃុំធិបតី  ុក ស់ ឡ  ត ត់ដំបង
៣០២ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_084 ក  ៉ន ង៉ុក ភូមិភំតូ  ច ឃុំ ចិ   ុកភំ ឹក  ត ត់ដំបង
៣០០ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_078 អក ី   ឈុនលឹម ភូមិ ៉ន ឃុំ ម  ុក ណន់  ត ត់ដំបង
២៣៣ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_081 ុមហ៊ុន  ង់ សុី (បឹង ំង) ភូមិដូង ឃុំបឹង ំង  ុកកំ ៀង  ត ត់ដំបង
១៤៦  MIH / 2016( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_107 ក   សំបូរ ភូមិខ ច់ ះក ល ឃុំ ច រ  ុក ច រ  តត ងឃំ(អតីត ត
កំពង់ ម) ១០១១ MIME / 2013

LC_060 កឧក  លឹម  ង ភូមិជប់គគីរ ងលិច ឃុំអំពិល  ុកប យអំពិល  តឧតរ នជ័យ ៨៦០ ឧរថ.ទស. ក
LC_031 ក  ក់ ធន (រ ញ  ះអ ត) ភូមិ យ ស ឃុំរ ញ  ុក ះអ ត  ត វ ១២០៧  ឧរថ.ទស. ក
LC_032 ក  ក់ ធន ( ះ ទ ន់ជុំ គីរវង់) ភូមិកំពង់ ឃុំ ះ ទ ន់ជុំ  ុកគីរវង់   ត វ ២២០ ឧរថ.ទស. ក
LC_102 អក ី ឌី ពិសី (ខប ងួន) ភូមិអូរុណ ឃុំខប ងួន  ុកសឹង ង់  តកំពង់ ម ៨៨៩ ឧរថ.ទស. ក

LC_021 អក ី ងិន វ  (អនង់រ ៀត) ភូមិកំពង់ទួល ឃុំអនង់រ ៀត  ុកក លសឹង  តក ល
៣១៩ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_077 ក   ប៊ុន ត ភូមិ ើ ល ឃុំ ើ ល  ុក ណន់  ត ត់ដំបង
២៥០ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_005 អក ី  ន់  រ ( កគយ) ភូមិកង ក ឃុំ កគយ  ុក ង  តក ល
១៩៦ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_127 ក សឹម ភកី ភូមិទួលអំពិល ស ត់ ក ស  ុង វត  ត យ ៀង ១០៥ MIH / 2016 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង )

LC_106 ក ថូ សុភកិ ភូមិ ក ហុប ឃុំជំនីក  ុក ច រ  តត ងឃំ(អតីត តកំពង់ ម)
០១២ MIH / 2016 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)
LC_101 អក ី ឌី ពិសី  ( ន់ជ័យ) ភូមិ ន់ជ័យ ឃុំ ន់ជ័យ  ុកកំពង់ ៀម  តកំពង់ ម ០៨៣ ឧរថ.ទស. ក
LC_097 ក ណប សុី ភូមិ ំងជ័យ ឃុំ យណ៍  ុក យណ៍  តកំពង់ធំ 697 ឧរថ.ទស. ក
UL_008 វន  ុស ភូមិ ៀម ង ឃុំ កុង   ៀម ង  តសឹង ង
LC_058 ក  ៀ  ន ភូមិ ល ត់ ឃុំ   ុក   តប យ នជ័យ ៨៨៤ ឧរថ.ទស. ក

LC_055 ុមហ៊ុន ឃុនអភិវឌ ន៍ ភូមិ រ ន ស ត់អូរអំបិល   ុងសិរ ភ័ណ  តប យ នជ័យ។ ២០៩ MIH / 2015 (ពន រ
សុពល ព៣ ំចុង យ)

LC_074 ក  ៀង  វច ភូមិ ៀន ះ១ ឃុំ កឃំ  ុកថ ល  ត ត់ដំបង
៣៣៥ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_137 ន រទី ភូមិ ំង ទ ឃុំ ំង ទ  ុក ំង ទ  តប យ
នជ័យ

០២៦ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_059 ុមហ៊ុន ង ំងឌី ឡប នខប ើ សិន  នខន ាក់សិន ភូមិពុល ស ត់សំ ង  ុងសំ ង   តឧតរ នជ័យ។ ២២៩  MIH / 2015 (ពន រ
សុពល ព៣ ំចុង យ)

LC_120 ុមហ៊ុន ឃូ  ៉ងហួត ភូមិបរហ៊ុយ រ ើង ស ត់ប   ុង ៉លិន  ត ៉លិន ៣៦០ MIH / 2015 (ពន រ
សុពល ព៣ ំចុង យ)

LC_043 ក  ៀក គឹមលី ភូមិ ញង ឃុំ ធអ ង  ុកប ដ  តកំពង់សឺ។ ៣១១ MIH / 2015 (ពន រ
សុពល ព៣ ំចុង យ)

LC_044 ក សួស ពុយ ភូមិ រ ឃុំ យរ   ុកប ដ  តកំពង់សឺ។ ១៩៧  MIH / 2015 (ពន រ
សុពល ព៣ ំចុង យ)

LC_138 ង សុគ ភូមិខំ ំង ស ត់ច រមន  ុងច រមន  តកំពង់សឺ ០០១ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_140 ៉ន  ន់ ភូមិ ក ំង ឃុំទឹកហូត  ុករ រ  តកំពង់ ំង។ ០៤០ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_141 ណី  ន់ ឿន ភូមិកនត ឃុំ ៉  ុក ំង  ត វ។ ០៤២ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_142 ង សុី រូ ភូមិសំ ង ឃុំ ំងយ៉ូវ  ុក ង  តក ល ០៥៧ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_098 ក នង  ត ភូមិ ស់ ឃុំបល័ង  ុក យណ៍  តកំពង់ធំ
០៥៥ MIH / 2016 (ពន រ
សុពល ពរយៈ ល៣ ំចុង

យ)

LC_139 ក ី   ៀវ  ី ន ភូមិកំពង់ បី ឃុំគគរ  ុកកំពង់ ៀម  តកំពង់ ម ០៤១ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_143 ុមហ៊ុន សូ   ម ( មបូ ៀ) ភូមិ រ ឃុំ ំងធង់  ុក ទី  ត វ ០៧២ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)
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ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត សយ ន សអនុ តិ

LC_144 អ៊ួន ប៊ុន ត ភូមិ ន់ជ័យ ឃុំ ន់ជ័យ  ុកកំពង់ ៀុម  តកំពង់ ម ០៧៧ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_145 ក សុខ សុ ភូមិអូរទនឹម ឃុំ ញ  ុកសំឡត  ត ត់ដំបង ០៧៦ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_063 ុមហ៊ុន កំពតផត ភូមិគីឡ១២ ឃុំ ះតូច  ុកទឹកឈូ  តកំពត ១៣៥ MIH / 2015 (ពន រ
សុពល ព៣ ំចុង យ)

LC_146 ង ជួន ភូមិ ើ ល ះ ឃុំ អំពក  ុកគីរវង់  ត វ ០៨៨ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_147 ម៉យ ផ ង ភូមិ ះ ៉ន ឃុំ ើង   ុក យ  តកំពង់ ម ០៩៩ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_148 ឡង  ប់ ភូមិ ធ ឃុំរុង ឿង  ុក ង  តកំពង់ធំ ០៩៨ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_149 ម៉យ ប៊ុយ ង ភូមិភំដិល ឃុំ ំង ំង  ុក យ  តកំពង់ ម ០៩៧ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_150  សំបូរ ភូមិ ងល ឃុំ ល  ុក យណ៍  តកំពង់ធំ ១០៣ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

UL_009 ៀវ ហួត ភូមិ៦ ឃុំ កខ យ ខ  ុក មរក៍  ត ង

LC_151 អ៊ូ  រម ភូមិបឹង ំ ើ ឃុំបឹង ំ  ុក ឯម  តក ល ១២០ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_152 ផុន គឹមឡង ភូមិ ះ វ ម ឃុំ ះ វ  ុក ឯម  តក ល ១០៩ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_158 ុមហ៊ុន លឹម  ង  ុប ភូមិ ះថី ឃុំអនង់ ង  ុកអនង់ ង  តឧតរ នជ័យ ១៣៦ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_153 ក  ង  យហួត ភូមិឈូង ដក់ ឃុំរ   ុកស   ត ត់ដំបង ១១០ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_154 ក ជឹម សុី ត ភូមិកំពង់ ុំ ើ ឃុំ ះមិត  ុកកំពង់ ៀម  តកំពង់ ម ១០៨  MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_157 ក ី   ពិ ល ភូមិ ក សព ើ ឃុំ ក សព  ុក ក សព  ត ះ ១៥៤ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_124 ក ឧ  កុក ន (ខ ម) ភូមិ ទី ៦ ស ត់ខ ម  ុងកំពង់ ំង  តកំពង់ ំង 313/14 អក

8  អង ពរ ករទឹក  ត កំពង់ ម ភូមិទី១៤ ស ត់កំពង់ ម  ុងកំពង់ ម  តកំពង់ ម ១៤០ MIH / 2016 ( ស
អនុ តអចិ យ៍)

LC_155 ក ី ភួង  លី ភូមិ នថី ឃុំ ៀន   ុកកំពង់ ៀម  តកំពង់ ម ១០៧ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_156 ក ី  ស ច ភូមិទឹក ំង ឃុំទឹក ំង  ុក ឯម  តក ល ១០២ MIH / 2016  ( ស
អនុ ត ល់)

LC_159 ក ី  ង  រួន ភូមិ ក មូង ឃុំផ រ  ុកបរបូរណ៍  តកំពង់ ំង ១៥៨ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_161 ក   ពួច ភូមិអូរ ម ឃុំ ខម  ុក វសី   តមណលគិរ ១៥៦ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_162 ក    ង ង ភូមិស ន់ ឃុំស ន់  ុកសំបូរ  ត ះ ១៥៥ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_165 ក ម៉យ  ភ័ណ ភូមិ ក ន ឃុំ យរ ៀត  ុកខ ច់ក ល  តក ល ០៧៩ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_166 ក  ំង  នកុសល ភូមិ ក ះ ឃុំ ក សរ  ុក ធ ៀង  ត ង ០២៧  MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_121 ុមហ៊ុន ថូ ក់  ហ័ណរ នីហរណ័ និងសំណង់ ( ក ថូ  ក់) ភូមិខង ស ត់អូរ   ុង ៉លិន  ត ៉លិន ១៦០ MIH / 2016 ( ស
អនុ តជំនួស)

LC_163 ក ី    ឿន ភូមិរ ំងចក ឃុំរ ំង ើល  ុកសំ ងទង  តកំពង់សឺ ១៥៩ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_167 ក ី  ៊ុន  ីអូន ភូមិ ះតូច ស ត់ ះរុង  ុង ះសីហនុ  ត ះសីហនុ ១៨៧ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_168 ក យ៉ង សម តិ ភូមិ ន់ជ័យ ឃុំ ន់ជ័យ  ុកឆង  ត ះ ០៣១ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_169 ក  ឹក បូ ភូមិ  ឃុំកនត   ុកចិ បុរ  ត ះ ០២៨ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_160 ក តុប សុផល ភូមិម លំ ំងទី១ ឃុំ នដី  ុកសំ ងទង  តកំពង់សឺ ១៥៧ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_170 ុមហ៊ុន ភំ ញ  សអ៊ហ ិត ភូមិក ក ស ត់ក ក ខណ ធ នជ័យ  ជ នីភំ ញ ៣១៣ MIH / 2015 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_001 ុមហ៊ុន   គងផូ បុល  កឧ  កុក  ន ផវលំ ភូមិ យអំពិល ស ត់ក ល ះ ខណច រអំ   ជ នីភំ ញ ១២៤ MIH / 2016 ( ស
អនុ តជំនួស)

LC_171 ក  ន   ឿន ភូមិ ំងធំ ឃុំលំពង់  ុក ទី  ត វ ១៦៤  MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_164 ក  ុីវ  ក ភូមិ យទង ឃុំ វ  ុកសំ ង  ត វ ១៥៣ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_171 ក  យ ហុង ភូមិ ំងរ ៀង ឃុំម ំង  ុកភំ ួច  តកំពង់សឺ ១៦៦ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_125 ក លី   ភូមិ ខ ំ ឃុំអូរឫស ី កំពង់ ច   តកំពង់ ំង ១៨៥ MIH / 2016 ( ស 
អនុ តជំនួស)

LC_172 ក ខិញ  ង ភូមិ កថី ឃុំ ធិ ន  ុក ះធំ  តក ល ១៦៧ MIH / 2016 ( ស
កួត ង)

LC_173 ក ី  ៀង  ភូមិដំ ក់  ឃុំភំតូច  ុកឧដុង  តកំពង់សឺ ១៨៦ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_174 ក  ៉ន មក វុធ ភូមិស  ឃុំ ក ធិ  ុក ីសនរ  តកំពង់ ម ១៦៥ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)
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ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត សយ ន សអនុ តិ

LC_022 ក  ង  វ ភូមិឫស ី យ ឃុំឬស ី យ  ុកមុខកំពូល  តក ល។
០៥៤ MIH / 2016 (ពន រ
សុពល ពរយៈ ល៣ ំចុង

យ)

LC_004 ក  ៉ត សុទី ភូមិ ក ម១ ឃុំ ះចិន  ុកព ឭ  តក ល ១១២ MIH / 2015 (ពន រ
សុពល ព៣ ំចុង យ)

LC_130 ក  ី ឈួន ហរ ភូមិ ខពីរ ស ត់កំពង់ វ  ុង ង  ត ង
១៨៣ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_007 ក ខិញ  ង ភូមិ ក ត់ឆឹង ឃុំ ើយ   ុក ង  តក ល
៣៣១ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_131 ក  ង យូ ភូមិ ក  ឃុំ ក   ុក មជរ  ត ង ២១៩ MIH / 2015( ស
ពន រសុពល ព៣ ំ)

LC_006 អក ី  ន់  រ (សំ ពូន) ភូមិ ះ ៀវក ឃុំសំ ពូន  ុក ះធំ  តក ល
១៩៥ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_042 ក  ម  ច ភូមិបត់រ រ ឃុំសំ ង  ុកសំ ង  ត វ
២៤៧ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_175 ក លីវ ជុងចំ ន ភូមិ ងរលឹម ស ត់អូរ   ុង ៉លិន  ត ៉លិន ១៩៥ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_040 ក  អំ  ន់តូ ភូមិសឹង ឃុំអូរ យ  ុក ំកក់  ត វ
២០៤ MIH / 2015( ស
ពន រសុពល ព៣  ំចុង

យ)

LC_038 ក  យ ឡងឌី ភូមិ ើ ល ឃុំ   ុក កប ស  ត វ
២០៧ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_176 ក  ង សុីម ង ភូមិ យ ះទី១ ឃុំរ រ  ុកកង ស  តកំពង់ ម ១៩៦ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_009 ក គិន សុខុម ភូមិឫស ី ុក ឃុំខប  ុក ង  តក ល
១៩៣ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_177 ក ខន   ៉ងហុង ភូមិខប ឃុំម ខង  ុក ះសូទិន  តកំពង់ ម ១៩៧ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_182 ក មុឺ  ន ភូមិ ម ឃុំ ំង   ុកឧដុង  តកំពង់សឺ ២០៩ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_017 ក មុឹង  ភូមិ ក ង ឃុំ កលួង  ុកខ ច់ក ល  តក ល
២១៨ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_111 ក    ង ភូមិ កមន ឃុំដំ ក  ុកសូ និគម  ត ៀម ប
០១៥ MIH / 2016 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_029 អក ី  ង  នី ភូមិពុកឫស ី ម ឃុំពុកឫស ី  ុកខ ច់ក ល  តក ល
២៤៥ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_010 ក ល័ក  ៉ងលី ភូមិ ក ង ឃុំ លន់  ុក ង  តក ល
២៣៩ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_178 ក បុិច  ឿន ភូមិសំ ងទងក ល ឃុំសំ ងទង  ុកសំ ងទង  តកំពង់សឺ ២០៦ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_180 ក  ៉ង សុង ក់ ភូមិ ំង ក់ ឃុំយុទ មគី  ុកឧដុង  តកំពង់សឺ ២០៧ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_181 ក នួន សុ ន់ ភូមិកំពង់ ច ឃុំកំពង់ ច  ុករ ស ក  ត យ ៀង ២០៨ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_064 អក ី អុីង ទន ភូមិដំ ក់កនត ឃុំដំ ក់កនត ងត ង  ុកកំពង់ ច  តកំពត
២២១ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_179 ក ទិត  រូ ភូមិ ក ៀក ឃុំ ំង   ុកឱ ល់  តកំពង់សឺ ២០៥ MIH / 2016 ( ស
អនុ ត ល់)

LC_053 អក ី លីម មួយ ភូមិ ខ៥ ឃុំ ង យឹង  ុកភំ ួច  តកំពង់សឺ
២៣០ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_092 អក ី អ៊ុ សុ ធ ភូមិសំ ង ឃុំក ល ច  ុក គរ  ត ធ ត់
៣២៤ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_091 ក   ឃុន  ំ ភូមិ ករ ឃុំបឹង រ  ុក ន  ត ធ ត់
២២៨ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_075 ក ជិន រ ភូមិ ពីមុខ ឃុំ កខប  ុកឯកភំ  ត ត់ដំបង
៣៥៣ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_034 ក នន់ រសី (អងរបូរ) ភូមិកំពង់ហង ឃុំអងរបូរ  ុកអងរបូរ  ត វ
៣៤២  MIH / 2015( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_002 ុមហ៊ុន   គប់ខន ក់សិន ផវលំ ភូមិផ រលិច ស ត់ ក  ខណ ក   ជ  នីភំ ញ
១៤៥  MIH / 2016( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_049 ក  ៀង  ប់ ភូមិ ង់ ឃុំ ង់  ុកគងពិសី  តកំពង់សឺ
១៩០ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)
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 សូច ករ 1 :  ភពទឹក

ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត ទិនន័យ

2 រ ករទឹកសយ័ត  ៀម ប n/a
3  រ ករទឹក  ត  ះសីហនុ n/a
4  រ ករទឹក  ត កំពត n/a
5  រ ករទឹក  ត  ធិ ត់ n/a
6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង n/a
7  រ ករទឹក  ត កំពង់ធំ n/a
9  រ ករទឹក  ត  យ ៀង n/a
10  រ ករទឹក  ត សឹង ង n/a
11  រ ករទឹក ង (កំពង់ធំ) n/a
12  រ ករទឹក ំង ំង (កំពង់ធំ) n/a
UL_001 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_002 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_003 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_004 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_005 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
UL_006 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
LC_003 អក ី ឈន  លិះ n/a
LC_011 ក  ង  n/a
LC_019 អក ី  ី  នី n/a
LC_008 ក  ង  ៀវ ទ ក់
LC_013 ក           ៊ុន ប៊ុន n/a
LC_018 ក នុប សុី ត n/a
LC_015 ក    ង n/a
LC_048 ក ី  ក គង់ n/a
LC_012 ុមហ៊ុន   ល ន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី n/a
LC_030 អក ី    លីន n/a
LC_028 អក ី ទុន លកិ n/a

LC_026 អក ី ង៉ូវ ឆវ័ន ទ គង

ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត សយ ន សអនុ តិ

LC_054 អក ី ប៉ុម  ប ភូមិអនង់  ឃុំ ំបីមុម  ុកថង  តកំពង់សឺ
១៩១ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_051 ក ឆិល ឬទី ភូមិ  ឃុំ ំងគង  ុកសំ ងទង  តកំពង់សឺ
២២២ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_047 ក តុង សុ ភូមិ ំង ក ឃុំ ំង ក  ុកឧដុង  តកំពង់សឺ
២១៧ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_046 ក  ំង វុទី ភូមិចំ រហង ឃុំ ំង ស់  ុកឧដុង  តកំពង់សឺ
៣៣៣ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)
LC_066 អក ី វង   ភ័ណ ភូមិ  ើ ល ឃុំ ឈូក  ុក ឈូក  ត កំពត ១៩៦ ឧរថ.ទស. ក
LC_080 អក ី  ត សុវ រ ភូមិបឹង ង ឃុំសឹង  ុក ណន់  ត ត់ដំបង ៦៨២ ឧរថ.ទស. ក
LC_014 ក  រុម  រុណ ភូមិ កថី ឃុំ កថី  ុក ះធំ  តក ល 228 ឧរថ.ទស. ក

LC_016 ក ហម ងួន ភូមិកំពង់ចំលង ឃុំកំពង់ចំលង  ុកខ ច់ក ល  តក ល ២៤២ MIH / 2016 ( ស
អនុ តជំនួស)

LC_045 ុមហ៊ុន បុរកមករផលិតនិងផត់ផង់ទឹក ត ភូមិ យ ន់ ស ត់ យ ន់  ុងច មន  តកំពង់សឺ ៦០១ MIH / 2014 ( ស
អនុ តជំនួស)

LC_062 អក ី  ន ម៊ុយ ន់ ភូមិ ំងរ  ឃុំ ក ត  ុកទឹកឈូ  តកំពត
០១១ MIH / ២០១៧ ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)

LC_027 អក ី  ង លក ី ភូមិ ក ក់ ឃុំ កទ ប់  ុក ើក ក  តក ល ០០៦ MIH / ២០១៧ ( ស
អនុ តជំនួស)

LC_126 ុមហ៊ុន សុ រវ ល ក អភិវឌ ន៍ ខូអិលធីឌី ភូមិឧក ង ឃុំល ក  ុកកំពង់ ច  តកំពង់ ំង ០០២ MIH / ២០១៧

LC_023 ក ី    ង យ ភូមិ កអងញ ឃុំ ៀម ប  ុកក លសឹង  តក ល ០០៣ MIH / ២០១៧ ( ស
អនុ តជំនួស)

LC_052 ក  ស  ន់ ឿន ភូមិសំ ង ឃុំ ំងគង  ុកសំ ងទង   តកំពង់សឺ
២១៥ MIH / 2015 ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)
LC_110 ុមហ៊ុន ពួក ឌី ីក វ ើរ សឹប យ ខូអិលធីឌី ភូមិ ត ឃុំសំ ង   ុកពួក  ត ៀម ប ៧៨៣ ឧរថ.ទស. ក
13 រ ករទឹក រណៈ តមណលគិរ ភូមិ ើម ល់ ស ត់ម រម   ុង នម រម   តមណលគីរ ១៤៨ MIH / 2016

LC_128 ក អំណត់ វរ  (ឃុំរ ) ភូមិ ពល ឃុំរ   ុក ំង  ត ង ២៤៣ MIH /201៦ ( ស
អនុ តជំនួស)

LC_123 ុមហ៊ុន  ើត ខន ាក់សិន អុិន ើ យ ភូមិបឹង វ ើ ឃុំបឹង វ  ុក អំបិល  ត ះកុង ១១០ MIH / ២០១៧ ( ស
អនុ តជំនួស)

LC_134 អក ី ឈន  លិះ ( ង) ភូមិ ក  ឃុំកំពង់ ក   ុកកំពង់ ក  ត ង
១០៣ MIH / ២០១៧ ( ស
ពន រសុពល ព៣ ំចុង

យ)
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LC_026 អក ី ង៉ូវ ឆវ័ន ទ គង
LC_033 ក នន់ រសី (ភំដិន គីរវង ) n/a
LC_037 ក ី អ៊ុយ សុ n/a
LC_035 ក  ី  សុខុម n/a
LC_024 ក  ៀង  ង ប សឹង ក ត
LC_025 ក    ុន n/a
LC_086 ក  ង  យហួត n/a
LC_050 ក សួង  ត់ n/a
LC_057 ុមហ៊ុន  ន កូ វត ើរ សឹប យ n/a
LC_065 ក វង  រសី n/a
LC_039 ក ឈុន  រន n/a
LC_068 ក  ី យូសិទ n/a
LC_061 ក ជុំ  ន់ថន n/a
LC_093 អក ី ឯម សុភី n/a
LC_041 ក លឹម  ង n/a
LC_122 ុមហ៊ុនអិល យ ភី ុប (ឧក  លី យ៉ុង  ត់) n/a
LC_115 ក  ំង  ប n/a
LC_118 ក  ៀង គឹម  ង n/a
LC_067 អក ី  ង គីគីម ង n/a
LC_069 អក ី សុខ  n/a
LC_070 អក ី ជីវ សូនី n/a
LC_079 ក បឹង លួម n/a
LC_113 ក ី ឈួន ហរ n/a
LC_071 ក    n/a
LC_076 ក  ក់   ន់គយ n/a
LC_073 ក ដូត ទូច n/a
LC_105 ក លី វង ឌី n/a
1 រ ករទឹក សយ័ត  ុងភំ ញ (រ.ទ.ស.ក) n/a
LC_100 ក លី  ង ទ
LC_099 ក តូច សុភ័ណ n/a
LC_104 ក  ន់   វ ទ គង
LC_103 ក ឃុន សុផល អណង
LC_089 ុមហ៊ុន  ន កូ វ ើរ សឹប យ n/a
LC_116 អក ី អ៊ុន  ន់ រ n/a
LC_129 ក អំណត់ វរ  (ឃុំ យអនរ) n/a
LC_133 ក    រទ n/a
LC_036 ក  ល វបុល n/a
LC_020 អក ី ងិន វ  (រ ង) ទ គង
LC_112 ក ទូច  ន n/a
LC_114 ក    ន n/a
LC_119 ក  ំង ហុកឃី n/a
LC_117 ក សន ចំបុី n/a
LC_096 ុមហ៊ុន សុវណ   ណិជ n/a
LC_094 ក វង  សំបូរ n/a
LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត n/a
LC_132 ក ឡង រន n/a
LC_095 ក  ង  ត់ n/a
LC_109 ក ី ហូយ លកិ n/a
LC_090 ក សុខ ងួន n/a
LC_056 ក ី តូវ  រផល n/a
LC_083 ក  ឿន  ឿត n/a
LC_082 ក   សុខន n/a
LC_072 អក ី រុង  ៀង n/a
LC_108 ក   ឌត n/a
LC_088 ក ទូច សិទី n/a
LC_085 អក ី  ៀក  សមស n/a
LC_084 ក  ៉ន ង៉ុក n/a
LC_078 អក ី   ឈុនលឹម n/a
LC_081 ុមហ៊ុន  ង់ សុី (បឹង ំង) n/a
LC_107 ក   សំបូរ n/a
LC_060 កឧក  លឹម  ង n/a
LC_031 ក  ក់ ធន (រ ញ  ះអ ត) n/a
LC_032 ក  ក់ ធន ( ះ ទ ន់ជុំ គីរវង់) n/a
LC_102 អក ី ឌី ពិសី (ខប ងួន) អណង
LC_021 អក ី ងិន វ  (អនង់រ ៀត) ទ គង
LC_077 ក   ប៊ុន ត n/a
LC_005 អក ី  ន់  រ ( កគយ) ទ ក់
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LC_005 អក ី  ន់  រ ( កគយ) ទ ក់
LC_127 ក សឹម ភកី n/a
LC_106 ក ថូ សុភកិ n/a
LC_101 អក ី ឌី ពិសី  ( ន់ជ័យ) អណង
LC_097 ក ណប សុី n/a
UL_008 វន  ុស n/a
LC_058 ក  ៀ  ន n/a
LC_055 ុមហ៊ុន ឃុនអភិវឌ ន៍ n/a
LC_074 ក  ៀង  វច n/a
LC_137 ន រទី n/a
LC_059 ុមហ៊ុន ង ំងឌី ឡប នខប ើ សិន  នខន ាក់សិន n/a
LC_120 ុមហ៊ុន ឃូ  ៉ងហួត n/a
LC_043 ក  ៀក គឹមលី n/a
LC_044 ក សួស ពុយ n/a
LC_138 ង សុគ n/a
LC_140 ៉ន  ន់ n/a
LC_141 ណី  ន់ ឿន n/a
LC_142 ង សុី រូ n/a
LC_098 ក នង  ត n/a
LC_139 ក ី   ៀវ  ី ន n/a
LC_143 ុមហ៊ុន សូ   ម ( មបូ ៀ) n/a
LC_144 អ៊ួន ប៊ុន ត n/a
LC_145 ក សុខ សុ n/a
LC_063 ុមហ៊ុន កំពតផត n/a
LC_146 ង ជួន n/a
LC_147 ម៉យ ផ ង n/a
LC_148 ឡង  ប់ n/a
LC_149 ម៉យ ប៊ុយ ង n/a
LC_150  សំបូរ n/a
UL_009 ៀវ ហួត n/a
LC_151 អ៊ូ  រម n/a
LC_152 ផុន គឹមឡង n/a
LC_158 ុមហ៊ុន លឹម  ង  ុប n/a
LC_153 ក  ង  យហួត n/a
LC_154 ក ជឹម សុី ត n/a
LC_157 ក ី   ពិ ល n/a
LC_124 ក ឧ  កុក ន (ខ ម) n/a
8  អង ពរ ករទឹក  ត កំពង់ ម n/a
LC_155 ក ី ភួង  លី n/a
LC_156 ក ី  ស ច n/a
LC_159 ក ី  ង  រួន n/a
LC_161 ក   ពួច n/a
LC_162 ក    ង ង n/a
LC_165 ក ម៉យ  ភ័ណ n/a
LC_166 ក  ំង  នកុសល n/a
LC_121 ុមហ៊ុន ថូ ក់  ហ័ណរ នីហរណ័ និងសំណង់ ( ក ថូ  ក់) n/a
LC_163 ក ី    ឿន n/a
LC_167 ក ី  ៊ុន  ីអូន n/a
LC_168 ក យ៉ង សម តិ n/a
LC_169 ក  ឹក បូ n/a
LC_160 ក តុប សុផល n/a
LC_170 ុមហ៊ុន ភំ ញ  សអ៊ហ ិត n/a
LC_001 ុមហ៊ុន   គងផូ បុល  កឧ  កុក  ន n/a
LC_171 ក  ន   ឿន n/a
LC_164 ក  ុីវ  ក n/a
LC_171 ក  យ ហុង n/a
LC_125 ក លី   n/a
LC_172 ក ខិញ  ង n/a
LC_173 ក ី  ៀង  n/a
LC_174 ក  ៉ន មក វុធ n/a
LC_022 ក  ង  វ n/a
LC_004 ក  ៉ត សុទី ទ ប
LC_130 ក  ី ឈួន ហរ n/a
LC_007 ក ខិញ  ង n/a
LC_131 ក  ង យូ n/a
LC_006 អក ី  ន់  រ (សំ ពូន) ទ ក់
LC_042 ក  ម  ច n/a

LC_175 ក លីវ ជុងចំ ន n/a
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LC_175 ក លីវ ជុងចំ ន n/a
LC_040 ក  អំ  ន់តូ n/a
LC_038 ក  យ ឡងឌី n/a
LC_176 ក  ង សុីម ង n/a
LC_009 ក គិន សុខុម ទ ក់
LC_177 ក ខន   ៉ងហុង n/a
LC_182 ក មុឺ  ន n/a
LC_017 ក មុឹង  n/a
LC_111 ក    ង n/a
LC_029 អក ី  ង  នី ទ ក់
LC_010 ក ល័ក  ៉ងលី ទ ក់
LC_178 ក បុិច  ឿន n/a
LC_180 ក  ៉ង សុង ក់ n/a
LC_181 ក នួន សុ ន់ n/a
LC_064 អក ី អុីង ទន n/a
LC_179 ក ទិត  រូ n/a
LC_053 អក ី លីម មួយ n/a
LC_092 អក ី អ៊ុ សុ ធ n/a
LC_091 ក   ឃុន  ំ n/a
LC_075 ក ជិន រ n/a
LC_034 ក នន់ រសី (អងរបូរ) n/a
LC_002 ុមហ៊ុន   គប់ខន ក់សិន n/a
LC_049 ក  ៀង  ប់ n/a
LC_054 អក ី ប៉ុម  ប n/a
LC_051 ក ឆិល ឬទី n/a
LC_047 ក តុង សុ n/a
LC_046 ក  ំង វុទី n/a
LC_066 អក ី វង   ភ័ណ n/a
LC_080 អក ី  ត សុវ រ n/a
LC_014 ក  រុម  រុណ n/a
LC_016 ក ហម ងួន n/a
LC_045 ុមហ៊ុន បុរកមករផលិតនិងផត់ផង់ទឹក ត n/a
LC_062 អក ី  ន ម៊ុយ ន់ n/a
LC_027 អក ី  ង លក ី ទ គង
LC_126 ុមហ៊ុន សុ រវ ល ក អភិវឌ ន៍ ខូអិលធីឌី n/a
LC_023 ក ី    ង យ n/a
LC_052 ក  ស  ន់ ឿន n/a
LC_110 ុមហ៊ុន ពួក ឌី ីក វ ើរ សឹប យ ខូអិលធីឌី n/a
13 រ ករទឹក រណៈ តមណលគិរ n/a
LC_128 ក អំណត់ វរ  (ឃុំរ ) n/a
LC_123 ុមហ៊ុន  ើត ខន ាក់សិន អុិន ើ យ n/a
LC_134 អក ី ឈន  លិះ ( ង) n/a

 សូច ករ 2 : លទ ពផត់ផង់ ញ១ ំរបស់ ភពទឹក

ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត ទិនន័យ

2 រ ករទឹកសយ័ត  ៀម ប n/a
3  រ ករទឹក  ត  ះសីហនុ n/a
4  រ ករទឹក  ត កំពត n/a
5  រ ករទឹក  ត  ធិ ត់ n/a
6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង n/a
7  រ ករទឹក  ត កំពង់ធំ n/a
9  រ ករទឹក  ត  យ ៀង n/a
10  រ ករទឹក  ត សឹង ង n/a
11  រ ករទឹក ង (កំពង់ធំ) n/a
12  រ ករទឹក ំង ំង (កំពង់ធំ) n/a
UL_001 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_002 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_003 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_004 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_005 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
UL_006 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
LC_003 អក ី ឈន  លិះ n/a
LC_011 ក  ង  n/a
LC_019 អក ី  ី  នី n/a
LC_008 ក  ង  ៀវ y
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LC_008 ក  ង  ៀវ y
LC_013 ក           ៊ុន ប៊ុន n/a
LC_018 ក នុប សុី ត n/a
LC_015 ក    ង n/a
LC_048 ក ី  ក គង់ n/a
LC_012 ុមហ៊ុន   ល ន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី n/a
LC_030 អក ី    លីន n/a
LC_028 អក ី ទុន លកិ n/a
LC_026 អក ី ង៉ូវ ឆវ័ន y
LC_033 ក នន់ រសី (ភំដិន គីរវង ) n/a
LC_037 ក ី អ៊ុយ សុ n/a
LC_035 ក  ី  សុខុម n/a
LC_024 ក  ៀង  ង ប y
LC_025 ក    ុន n/a
LC_086 ក  ង  យហួត n/a
LC_050 ក សួង  ត់ n/a
LC_057 ុមហ៊ុន  ន កូ វត ើរ សឹប យ n/a
LC_065 ក វង  រសី n/a
LC_039 ក ឈុន  រន n/a
LC_068 ក  ី យូសិទ n/a
LC_061 ក ជុំ  ន់ថន n/a
LC_093 អក ី ឯម សុភី n/a
LC_041 ក លឹម  ង n/a
LC_122 ុមហ៊ុនអិល យ ភី ុប (ឧក  លី យ៉ុង  ត់) n/a
LC_115 ក  ំង  ប n/a
LC_118 ក  ៀង គឹម  ង n/a
LC_067 អក ី  ង គីគីម ង n/a
LC_069 អក ី សុខ  n/a
LC_070 អក ី ជីវ សូនី n/a
LC_079 ក បឹង លួម n/a
LC_113 ក ី ឈួន ហរ n/a
LC_071 ក    n/a
LC_076 ក  ក់   ន់គយ n/a
LC_073 ក ដូត ទូច n/a
LC_105 ក លី វង ឌី n/a
1 រ ករទឹក សយ័ត  ុងភំ ញ (រ.ទ.ស.ក) n/a
LC_100 ក លី  ង y
LC_099 ក តូច សុភ័ណ n/a
LC_104 ក  ន់   វ y
LC_103 ក ឃុន សុផល y
LC_089 ុមហ៊ុន  ន កូ វ ើរ សឹប យ n/a
LC_116 អក ី អ៊ុន  ន់ រ n/a
LC_129 ក អំណត់ វរ  (ឃុំ យអនរ) n/a
LC_133 ក    រទ n/a
LC_036 ក  ល វបុល n/a
LC_020 អក ី ងិន វ  (រ ង) y
LC_112 ក ទូច  ន n/a
LC_114 ក    ន n/a
LC_119 ក  ំង ហុកឃី n/a
LC_117 ក សន ចំបុី n/a
LC_096 ុមហ៊ុន សុវណ   ណិជ n/a
LC_094 ក វង  សំបូរ n/a
LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត n/a
LC_132 ក ឡង រន n/a
LC_095 ក  ង  ត់ n/a
LC_109 ក ី ហូយ លកិ n/a
LC_090 ក សុខ ងួន n/a
LC_056 ក ី តូវ  រផល n/a
LC_083 ក  ឿន  ឿត n/a
LC_082 ក   សុខន n/a
LC_072 អក ី រុង  ៀង n/a
LC_108 ក   ឌត n/a
LC_088 ក ទូច សិទី n/a
LC_085 អក ី  ៀក  សមស n/a
LC_084 ក  ៉ន ង៉ុក n/a
LC_078 អក ី   ឈុនលឹម n/a
LC_081 ុមហ៊ុន  ង់ សុី (បឹង ំង) n/a

LC_107 ក   សំបូរ n/a
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LC_107 ក   សំបូរ n/a
LC_060 កឧក  លឹម  ង n/a
LC_031 ក  ក់ ធន (រ ញ  ះអ ត) n/a
LC_032 ក  ក់ ធន ( ះ ទ ន់ជុំ គីរវង់) n/a
LC_102 អក ី ឌី ពិសី (ខប ងួន) y
LC_021 អក ី ងិន វ  (អនង់រ ៀត) y
LC_077 ក   ប៊ុន ត n/a
LC_005 អក ី  ន់  រ ( កគយ) y
LC_127 ក សឹម ភកី n/a
LC_106 ក ថូ សុភកិ n/a
LC_101 អក ី ឌី ពិសី  ( ន់ជ័យ) y
LC_097 ក ណប សុី n/a
UL_008 វន  ុស n/a
LC_058 ក  ៀ  ន n/a
LC_055 ុមហ៊ុន ឃុនអភិវឌ ន៍ n/a
LC_074 ក  ៀង  វច n/a
LC_137 ន រទី n/a
LC_059 ុមហ៊ុន ង ំងឌី ឡប នខប ើ សិន  នខន ាក់សិន n/a
LC_120 ុមហ៊ុន ឃូ  ៉ងហួត n/a
LC_043 ក  ៀក គឹមលី n/a
LC_044 ក សួស ពុយ n/a
LC_138 ង សុគ n/a
LC_140 ៉ន  ន់ n/a
LC_141 ណី  ន់ ឿន n/a
LC_142 ង សុី រូ n/a
LC_098 ក នង  ត n/a
LC_139 ក ី   ៀវ  ី ន n/a
LC_143 ុមហ៊ុន សូ   ម ( មបូ ៀ) n/a
LC_144 អ៊ួន ប៊ុន ត n/a
LC_145 ក សុខ សុ n/a
LC_063 ុមហ៊ុន កំពតផត n/a
LC_146 ង ជួន n/a
LC_147 ម៉យ ផ ង n/a
LC_148 ឡង  ប់ n/a
LC_149 ម៉យ ប៊ុយ ង n/a
LC_150  សំបូរ n/a
UL_009 ៀវ ហួត n/a
LC_151 អ៊ូ  រម n/a
LC_152 ផុន គឹមឡង n/a
LC_158 ុមហ៊ុន លឹម  ង  ុប n/a
LC_153 ក  ង  យហួត n/a
LC_154 ក ជឹម សុី ត n/a
LC_157 ក ី   ពិ ល n/a
LC_124 ក ឧ  កុក ន (ខ ម) n/a
8  អង ពរ ករទឹក  ត កំពង់ ម n/a
LC_155 ក ី ភួង  លី n/a
LC_156 ក ី  ស ច n/a
LC_159 ក ី  ង  រួន n/a
LC_161 ក   ពួច n/a
LC_162 ក    ង ង n/a
LC_165 ក ម៉យ  ភ័ណ n/a
LC_166 ក  ំង  នកុសល n/a
LC_121 ុមហ៊ុន ថូ ក់  ហ័ណរ នីហរណ័ និងសំណង់ ( ក ថូ  ក់) n/a
LC_163 ក ី    ឿន n/a
LC_167 ក ី  ៊ុន  ីអូន n/a
LC_168 ក យ៉ង សម តិ n/a
LC_169 ក  ឹក បូ n/a
LC_160 ក តុប សុផល n/a
LC_170 ុមហ៊ុន ភំ ញ  សអ៊ហ ិត n/a
LC_001 ុមហ៊ុន   គងផូ បុល  កឧ  កុក  ន n/a
LC_171 ក  ន   ឿន n/a
LC_164 ក  ុីវ  ក n/a
LC_171 ក  យ ហុង n/a
LC_125 ក លី   n/a
LC_172 ក ខិញ  ង n/a
LC_173 ក ី  ៀង  n/a
LC_174 ក  ៉ន មក វុធ n/a
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LC_174 ក  ៉ន មក វុធ n/a
LC_022 ក  ង  វ n/a
LC_004 ក  ៉ត សុទី Y
LC_130 ក  ី ឈួន ហរ n/a
LC_007 ក ខិញ  ង n/a
LC_131 ក  ង យូ n/a
LC_006 អក ី  ន់  រ (សំ ពូន) y
LC_042 ក  ម  ច n/a
LC_175 ក លីវ ជុងចំ ន n/a
LC_040 ក  អំ  ន់តូ n/a
LC_038 ក  យ ឡងឌី n/a
LC_176 ក  ង សុីម ង n/a
LC_009 ក គិន សុខុម y
LC_177 ក ខន   ៉ងហុង n/a
LC_182 ក មុឺ  ន n/a
LC_017 ក មុឹង  n/a
LC_111 ក    ង n/a
LC_029 អក ី  ង  នី y
LC_010 ក ល័ក  ៉ងលី y
LC_178 ក បុិច  ឿន n/a
LC_180 ក  ៉ង សុង ក់ n/a
LC_181 ក នួន សុ ន់ n/a
LC_064 អក ី អុីង ទន n/a
LC_179 ក ទិត  រូ n/a
LC_053 អក ី លីម មួយ n/a
LC_092 អក ី អ៊ុ សុ ធ n/a
LC_091 ក   ឃុន  ំ n/a
LC_075 ក ជិន រ n/a
LC_034 ក នន់ រសី (អងរបូរ) n/a
LC_002 ុមហ៊ុន   គប់ខន ក់សិន n/a
LC_049 ក  ៀង  ប់ n/a
LC_054 អក ី ប៉ុម  ប n/a
LC_051 ក ឆិល ឬទី n/a
LC_047 ក តុង សុ n/a
LC_046 ក  ំង វុទី n/a
LC_066 អក ី វង   ភ័ណ n/a
LC_080 អក ី  ត សុវ រ n/a
LC_014 ក  រុម  រុណ n/a
LC_016 ក ហម ងួន n/a
LC_045 ុមហ៊ុន បុរកមករផលិតនិងផត់ផង់ទឹក ត n/a
LC_062 អក ី  ន ម៊ុយ ន់ n/a
LC_027 អក ី  ង លក ី y
LC_126 ុមហ៊ុន សុ រវ ល ក អភិវឌ ន៍ ខូអិលធីឌី n/a
LC_023 ក ី    ង យ n/a
LC_052 ក  ស  ន់ ឿន n/a
LC_110 ុមហ៊ុន ពួក ឌី ីក វ ើរ សឹប យ ខូអិលធីឌី n/a
13 រ ករទឹក រណៈ តមណលគិរ n/a
LC_128 ក អំណត់ វរ  (ឃុំរ ) n/a
LC_123 ុមហ៊ុន  ើត ខន ាក់សិន អុិន ើ យ n/a
LC_134 អក ី ឈន  លិះ ( ង) n/a

 សូច ករ 3 : បង់ នីយ៍ និងប ញបូមទឹក

ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត ទិនន័យ

2 រ ករទឹកសយ័ត  ៀម ប n/a
3  រ ករទឹក  ត  ះសីហនុ n/a
4  រ ករទឹក  ត កំពត n/a
5  រ ករទឹក  ត  ធិ ត់ n/a
6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង n/a
7  រ ករទឹក  ត កំពង់ធំ n/a
9  រ ករទឹក  ត  យ ៀង n/a
10  រ ករទឹក  ត សឹង ង n/a
11  រ ករទឹក ង (កំពង់ធំ) n/a
12  រ ករទឹក ំង ំង (កំពង់ធំ) n/a
UL_001 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_002 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a

UL_003 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
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UL_003 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_004 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_005 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
UL_006 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
LC_003 អក ី ឈន  លិះ n/a
LC_011 ក  ង  n/a
LC_019 អក ី  ី  នី n/a
LC_008 ក  ង  ៀវ n/a
LC_013 ក           ៊ុន ប៊ុន n/a
LC_018 ក នុប សុី ត n/a
LC_015 ក    ង n/a
LC_048 ក ី  ក គង់ n/a
LC_012 ុមហ៊ុន   ល ន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី n/a
LC_030 អក ី    លីន n/a
LC_028 អក ី ទុន លកិ n/a
LC_026 អក ី ង៉ូវ ឆវ័ន n/a
LC_033 ក នន់ រសី (ភំដិន គីរវង ) n/a
LC_037 ក ី អ៊ុយ សុ n/a
LC_035 ក  ី  សុខុម n/a
LC_024 ក  ៀង  ង ប n/a
LC_025 ក    ុន n/a
LC_086 ក  ង  យហួត n/a
LC_050 ក សួង  ត់ n/a
LC_057 ុមហ៊ុន  ន កូ វត ើរ សឹប យ n/a
LC_065 ក វង  រសី n/a
LC_039 ក ឈុន  រន n/a
LC_068 ក  ី យូសិទ n/a
LC_061 ក ជុំ  ន់ថន n/a
LC_093 អក ី ឯម សុភី n/a
LC_041 ក លឹម  ង n/a
LC_122 ុមហ៊ុនអិល យ ភី ុប (ឧក  លី យ៉ុង  ត់) n/a
LC_115 ក  ំង  ប n/a
LC_118 ក  ៀង គឹម  ង n/a
LC_067 អក ី  ង គីគីម ង n/a
LC_069 អក ី សុខ  n/a
LC_070 អក ី ជីវ សូនី n/a
LC_079 ក បឹង លួម n/a
LC_113 ក ី ឈួន ហរ n/a
LC_071 ក    n/a
LC_076 ក  ក់   ន់គយ n/a
LC_073 ក ដូត ទូច n/a
LC_105 ក លី វង ឌី n/a
1 រ ករទឹក សយ័ត  ុងភំ ញ (រ.ទ.ស.ក) n/a
LC_100 ក លី  ង n/a
LC_099 ក តូច សុភ័ណ n/a
LC_104 ក  ន់   វ n/a
LC_103 ក ឃុន សុផល n/a
LC_089 ុមហ៊ុន  ន កូ វ ើរ សឹប យ n/a
LC_116 អក ី អ៊ុន  ន់ រ n/a
LC_129 ក អំណត់ វរ  (ឃុំ យអនរ) n/a
LC_133 ក    រទ n/a
LC_036 ក  ល វបុល n/a
LC_020 អក ី ងិន វ  (រ ង) n/a
LC_112 ក ទូច  ន n/a
LC_114 ក    ន n/a
LC_119 ក  ំង ហុកឃី n/a
LC_117 ក សន ចំបុី n/a
LC_096 ុមហ៊ុន សុវណ   ណិជ n/a
LC_094 ក វង  សំបូរ n/a
LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត n/a
LC_132 ក ឡង រន n/a
LC_095 ក  ង  ត់ n/a
LC_109 ក ី ហូយ លកិ n/a
LC_090 ក សុខ ងួន n/a
LC_056 ក ី តូវ  រផល n/a
LC_083 ក  ឿន  ឿត n/a
LC_082 ក   សុខន n/a
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LC_082 ក   សុខន n/a
LC_072 អក ី រុង  ៀង n/a
LC_108 ក   ឌត n/a
LC_088 ក ទូច សិទី n/a
LC_085 អក ី  ៀក  សមស n/a
LC_084 ក  ៉ន ង៉ុក n/a
LC_078 អក ី   ឈុនលឹម n/a
LC_081 ុមហ៊ុន  ង់ សុី (បឹង ំង) n/a
LC_107 ក   សំបូរ n/a
LC_060 កឧក  លឹម  ង n/a
LC_031 ក  ក់ ធន (រ ញ  ះអ ត) n/a
LC_032 ក  ក់ ធន ( ះ ទ ន់ជុំ គីរវង់) n/a
LC_102 អក ី ឌី ពិសី (ខប ងួន) n/a
LC_021 អក ី ងិន វ  (អនង់រ ៀត) n/a
LC_077 ក   ប៊ុន ត n/a
LC_005 អក ី  ន់  រ ( កគយ) n/a
LC_127 ក សឹម ភកី n/a
LC_106 ក ថូ សុភកិ n/a
LC_101 អក ី ឌី ពិសី  ( ន់ជ័យ) n/a
LC_097 ក ណប សុី n/a
UL_008 វន  ុស n/a
LC_058 ក  ៀ  ន n/a
LC_055 ុមហ៊ុន ឃុនអភិវឌ ន៍ n/a
LC_074 ក  ៀង  វច n/a
LC_137 ន រទី n/a
LC_059 ុមហ៊ុន ង ំងឌី ឡប នខប ើ សិន  នខន ាក់សិន n/a
LC_120 ុមហ៊ុន ឃូ  ៉ងហួត n/a
LC_043 ក  ៀក គឹមលី n/a
LC_044 ក សួស ពុយ n/a
LC_138 ង សុគ n/a
LC_140 ៉ន  ន់ n/a
LC_141 ណី  ន់ ឿន n/a
LC_142 ង សុី រូ n/a
LC_098 ក នង  ត n/a
LC_139 ក ី   ៀវ  ី ន n/a
LC_143 ុមហ៊ុន សូ   ម ( មបូ ៀ) n/a
LC_144 អ៊ួន ប៊ុន ត n/a
LC_145 ក សុខ សុ n/a
LC_063 ុមហ៊ុន កំពតផត n/a
LC_146 ង ជួន n/a
LC_147 ម៉យ ផ ង n/a
LC_148 ឡង  ប់ n/a
LC_149 ម៉យ ប៊ុយ ង n/a
LC_150  សំបូរ n/a
UL_009 ៀវ ហួត n/a
LC_151 អ៊ូ  រម n/a
LC_152 ផុន គឹមឡង n/a
LC_158 ុមហ៊ុន លឹម  ង  ុប n/a
LC_153 ក  ង  យហួត n/a
LC_154 ក ជឹម សុី ត n/a
LC_157 ក ី   ពិ ល n/a
LC_124 ក ឧ  កុក ន (ខ ម) n/a
8  អង ពរ ករទឹក  ត កំពង់ ម n/a
LC_155 ក ី ភួង  លី n/a
LC_156 ក ី  ស ច n/a
LC_159 ក ី  ង  រួន n/a
LC_161 ក   ពួច n/a
LC_162 ក    ង ង n/a
LC_165 ក ម៉យ  ភ័ណ n/a
LC_166 ក  ំង  នកុសល n/a
LC_121 ុមហ៊ុន ថូ ក់  ហ័ណរ នីហរណ័ និងសំណង់ ( ក ថូ  ក់) n/a
LC_163 ក ី    ឿន n/a
LC_167 ក ី  ៊ុន  ីអូន n/a
LC_168 ក យ៉ង សម តិ n/a
LC_169 ក  ឹក បូ n/a
LC_160 ក តុប សុផល n/a
LC_170 ុមហ៊ុន ភំ ញ  សអ៊ហ ិត n/a

LC_001 ុមហ៊ុន   គងផូ បុល  កឧ  កុក  ន n/a
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LC_001 ុមហ៊ុន   គងផូ បុល  កឧ  កុក  ន n/a
LC_171 ក  ន   ឿន n/a
LC_164 ក  ុីវ  ក n/a
LC_171 ក  យ ហុង n/a
LC_125 ក លី   n/a
LC_172 ក ខិញ  ង n/a
LC_173 ក ី  ៀង  n/a
LC_174 ក  ៉ន មក វុធ n/a
LC_022 ក  ង  វ n/a
LC_004 ក  ៉ត សុទី n/a
LC_130 ក  ី ឈួន ហរ n/a
LC_007 ក ខិញ  ង n/a
LC_131 ក  ង យូ n/a
LC_006 អក ី  ន់  រ (សំ ពូន) n/a
LC_042 ក  ម  ច n/a
LC_175 ក លីវ ជុងចំ ន n/a
LC_040 ក  អំ  ន់តូ n/a
LC_038 ក  យ ឡងឌី n/a
LC_176 ក  ង សុីម ង n/a
LC_009 ក គិន សុខុម n/a
LC_177 ក ខន   ៉ងហុង n/a
LC_182 ក មុឺ  ន n/a
LC_017 ក មុឹង  n/a
LC_111 ក    ង n/a
LC_029 អក ី  ង  នី n/a
LC_010 ក ល័ក  ៉ងលី n/a
LC_178 ក បុិច  ឿន n/a
LC_180 ក  ៉ង សុង ក់ n/a
LC_181 ក នួន សុ ន់ n/a
LC_064 អក ី អុីង ទន n/a
LC_179 ក ទិត  រូ n/a
LC_053 អក ី លីម មួយ n/a
LC_092 អក ី អ៊ុ សុ ធ n/a
LC_091 ក   ឃុន  ំ n/a
LC_075 ក ជិន រ n/a
LC_034 ក នន់ រសី (អងរបូរ) n/a
LC_002 ុមហ៊ុន   គប់ខន ក់សិន n/a
LC_049 ក  ៀង  ប់ n/a
LC_054 អក ី ប៉ុម  ប n/a
LC_051 ក ឆិល ឬទី n/a
LC_047 ក តុង សុ n/a
LC_046 ក  ំង វុទី n/a
LC_066 អក ី វង   ភ័ណ n/a
LC_080 អក ី  ត សុវ រ n/a
LC_014 ក  រុម  រុណ n/a
LC_016 ក ហម ងួន n/a
LC_045 ុមហ៊ុន បុរកមករផលិតនិងផត់ផង់ទឹក ត n/a
LC_062 អក ី  ន ម៊ុយ ន់ n/a
LC_027 អក ី  ង លក ី n/a
LC_126 ុមហ៊ុន សុ រវ ល ក អភិវឌ ន៍ ខូអិលធីឌី n/a
LC_023 ក ី    ង យ n/a
LC_052 ក  ស  ន់ ឿន n/a
LC_110 ុមហ៊ុន ពួក ឌី ីក វ ើរ សឹប យ ខូអិលធីឌី n/a
13 រ ករទឹក រណៈ តមណលគិរ n/a
LC_128 ក អំណត់ វរ  (ឃុំរ ) n/a
LC_123 ុមហ៊ុន  ើត ខន ាក់សិន អុិន ើ យ n/a
LC_134 អក ី ឈន  លិះ ( ង) n/a

 សូច ករ 4 : បង់ប ញទឹក ត

ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត ទិនន័យ

2 រ ករទឹកសយ័ត  ៀម ប n/a
3  រ ករទឹក  ត  ះសីហនុ n/a
4  រ ករទឹក  ត កំពត n/a
5  រ ករទឹក  ត  ធិ ត់ n/a
6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង n/a
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6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង n/a
7  រ ករទឹក  ត កំពង់ធំ n/a
9  រ ករទឹក  ត  យ ៀង n/a
10  រ ករទឹក  ត សឹង ង n/a
11  រ ករទឹក ង (កំពង់ធំ) n/a
12  រ ករទឹក ំង ំង (កំពង់ធំ) n/a
UL_001 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_002 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_003 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_004 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_005 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
UL_006 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
LC_003 អក ី ឈន  លិះ n/a
LC_011 ក  ង  n/a
LC_019 អក ី  ី  នី n/a
LC_008 ក  ង  ៀវ n/a
LC_013 ក           ៊ុន ប៊ុន n/a
LC_018 ក នុប សុី ត n/a
LC_015 ក    ង n/a
LC_048 ក ី  ក គង់ n/a
LC_012 ុមហ៊ុន   ល ន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី n/a
LC_030 អក ី    លីន n/a
LC_028 អក ី ទុន លកិ n/a
LC_026 អក ី ង៉ូវ ឆវ័ន n/a
LC_033 ក នន់ រសី (ភំដិន គីរវង ) n/a
LC_037 ក ី អ៊ុយ សុ n/a
LC_035 ក  ី  សុខុម n/a
LC_024 ក  ៀង  ង ប n/a
LC_025 ក    ុន n/a
LC_086 ក  ង  យហួត n/a
LC_050 ក សួង  ត់ n/a
LC_057 ុមហ៊ុន  ន កូ វត ើរ សឹប យ n/a
LC_065 ក វង  រសី n/a
LC_039 ក ឈុន  រន n/a
LC_068 ក  ី យូសិទ n/a
LC_061 ក ជុំ  ន់ថន n/a
LC_093 អក ី ឯម សុភី n/a
LC_041 ក លឹម  ង n/a
LC_122 ុមហ៊ុនអិល យ ភី ុប (ឧក  លី យ៉ុង  ត់) n/a
LC_115 ក  ំង  ប n/a
LC_118 ក  ៀង គឹម  ង n/a
LC_067 អក ី  ង គីគីម ង n/a
LC_069 អក ី សុខ  n/a
LC_070 អក ី ជីវ សូនី n/a
LC_079 ក បឹង លួម n/a
LC_113 ក ី ឈួន ហរ n/a
LC_071 ក    n/a
LC_076 ក  ក់   ន់គយ n/a
LC_073 ក ដូត ទូច n/a
LC_105 ក លី វង ឌី n/a
1 រ ករទឹក សយ័ត  ុងភំ ញ (រ.ទ.ស.ក) n/a
LC_100 ក លី  ង n/a
LC_099 ក តូច សុភ័ណ n/a
LC_104 ក  ន់   វ n/a
LC_103 ក ឃុន សុផល n/a
LC_089 ុមហ៊ុន  ន កូ វ ើរ សឹប យ n/a
LC_116 អក ី អ៊ុន  ន់ រ n/a
LC_129 ក អំណត់ វរ  (ឃុំ យអនរ) n/a
LC_133 ក    រទ n/a
LC_036 ក  ល វបុល n/a
LC_020 អក ី ងិន វ  (រ ង) n/a
LC_112 ក ទូច  ន n/a
LC_114 ក    ន n/a
LC_119 ក  ំង ហុកឃី n/a
LC_117 ក សន ចំបុី n/a
LC_096 ុមហ៊ុន សុវណ   ណិជ n/a
LC_094 ក វង  សំបូរ n/a

LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត n/a



5/26/2017 㢕�បព័ន㢒�កត់㢕��ពត៌㢔�នរបស់អ�កផ�ល់េស㢖�ទឹក�ថ� ត

http://159.203.124.90:8080/wsms/public/viewDataOperators.do 17/43

LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត n/a
LC_132 ក ឡង រន n/a
LC_095 ក  ង  ត់ n/a
LC_109 ក ី ហូយ លកិ n/a
LC_090 ក សុខ ងួន n/a
LC_056 ក ី តូវ  រផល n/a
LC_083 ក  ឿន  ឿត n/a
LC_082 ក   សុខន n/a
LC_072 អក ី រុង  ៀង n/a
LC_108 ក   ឌត n/a
LC_088 ក ទូច សិទី n/a
LC_085 អក ី  ៀក  សមស n/a
LC_084 ក  ៉ន ង៉ុក n/a
LC_078 អក ី   ឈុនលឹម n/a
LC_081 ុមហ៊ុន  ង់ សុី (បឹង ំង) n/a
LC_107 ក   សំបូរ n/a
LC_060 កឧក  លឹម  ង n/a
LC_031 ក  ក់ ធន (រ ញ  ះអ ត) n/a
LC_032 ក  ក់ ធន ( ះ ទ ន់ជុំ គីរវង់) n/a
LC_102 អក ី ឌី ពិសី (ខប ងួន) n/a
LC_021 អក ី ងិន វ  (អនង់រ ៀត) n/a
LC_077 ក   ប៊ុន ត n/a
LC_005 អក ី  ន់  រ ( កគយ) n/a
LC_127 ក សឹម ភកី n/a
LC_106 ក ថូ សុភកិ n/a
LC_101 អក ី ឌី ពិសី  ( ន់ជ័យ) n/a
LC_097 ក ណប សុី n/a
UL_008 វន  ុស n/a
LC_058 ក  ៀ  ន n/a
LC_055 ុមហ៊ុន ឃុនអភិវឌ ន៍ n/a
LC_074 ក  ៀង  វច n/a
LC_137 ន រទី n/a
LC_059 ុមហ៊ុន ង ំងឌី ឡប នខប ើ សិន  នខន ាក់សិន n/a
LC_120 ុមហ៊ុន ឃូ  ៉ងហួត n/a
LC_043 ក  ៀក គឹមលី n/a
LC_044 ក សួស ពុយ n/a
LC_138 ង សុគ n/a
LC_140 ៉ន  ន់ n/a
LC_141 ណី  ន់ ឿន n/a
LC_142 ង សុី រូ n/a
LC_098 ក នង  ត n/a
LC_139 ក ី   ៀវ  ី ន n/a
LC_143 ុមហ៊ុន សូ   ម ( មបូ ៀ) n/a
LC_144 អ៊ួន ប៊ុន ត n/a
LC_145 ក សុខ សុ n/a
LC_063 ុមហ៊ុន កំពតផត n/a
LC_146 ង ជួន n/a
LC_147 ម៉យ ផ ង n/a
LC_148 ឡង  ប់ n/a
LC_149 ម៉យ ប៊ុយ ង n/a
LC_150  សំបូរ n/a
UL_009 ៀវ ហួត n/a
LC_151 អ៊ូ  រម n/a
LC_152 ផុន គឹមឡង n/a
LC_158 ុមហ៊ុន លឹម  ង  ុប n/a
LC_153 ក  ង  យហួត n/a
LC_154 ក ជឹម សុី ត n/a
LC_157 ក ី   ពិ ល n/a
LC_124 ក ឧ  កុក ន (ខ ម) n/a
8  អង ពរ ករទឹក  ត កំពង់ ម n/a
LC_155 ក ី ភួង  លី n/a
LC_156 ក ី  ស ច n/a
LC_159 ក ី  ង  រួន n/a
LC_161 ក   ពួច n/a
LC_162 ក    ង ង n/a
LC_165 ក ម៉យ  ភ័ណ n/a
LC_166 ក  ំង  នកុសល n/a
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LC_166 ក  ំង  នកុសល n/a
LC_121 ុមហ៊ុន ថូ ក់  ហ័ណរ នីហរណ័ និងសំណង់ ( ក ថូ  ក់) n/a
LC_163 ក ី    ឿន n/a
LC_167 ក ី  ៊ុន  ីអូន n/a
LC_168 ក យ៉ង សម តិ n/a
LC_169 ក  ឹក បូ n/a
LC_160 ក តុប សុផល n/a
LC_170 ុមហ៊ុន ភំ ញ  សអ៊ហ ិត n/a
LC_001 ុមហ៊ុន   គងផូ បុល  កឧ  កុក  ន n/a
LC_171 ក  ន   ឿន n/a
LC_164 ក  ុីវ  ក n/a
LC_171 ក  យ ហុង n/a
LC_125 ក លី   n/a
LC_172 ក ខិញ  ង n/a
LC_173 ក ី  ៀង  n/a
LC_174 ក  ៉ន មក វុធ n/a
LC_022 ក  ង  វ n/a
LC_004 ក  ៉ត សុទី n/a
LC_130 ក  ី ឈួន ហរ n/a
LC_007 ក ខិញ  ង n/a
LC_131 ក  ង យូ n/a
LC_006 អក ី  ន់  រ (សំ ពូន) n/a
LC_042 ក  ម  ច n/a
LC_175 ក លីវ ជុងចំ ន n/a
LC_040 ក  អំ  ន់តូ n/a
LC_038 ក  យ ឡងឌី n/a
LC_176 ក  ង សុីម ង n/a
LC_009 ក គិន សុខុម n/a
LC_177 ក ខន   ៉ងហុង n/a
LC_182 ក មុឺ  ន n/a
LC_017 ក មុឹង  n/a
LC_111 ក    ង n/a
LC_029 អក ី  ង  នី n/a
LC_010 ក ល័ក  ៉ងលី n/a
LC_178 ក បុិច  ឿន n/a
LC_180 ក  ៉ង សុង ក់ n/a
LC_181 ក នួន សុ ន់ n/a
LC_064 អក ី អុីង ទន n/a
LC_179 ក ទិត  រូ n/a
LC_053 អក ី លីម មួយ n/a
LC_092 អក ី អ៊ុ សុ ធ n/a
LC_091 ក   ឃុន  ំ n/a
LC_075 ក ជិន រ n/a
LC_034 ក នន់ រសី (អងរបូរ) n/a
LC_002 ុមហ៊ុន   គប់ខន ក់សិន n/a
LC_049 ក  ៀង  ប់ n/a
LC_054 អក ី ប៉ុម  ប n/a
LC_051 ក ឆិល ឬទី n/a
LC_047 ក តុង សុ n/a
LC_046 ក  ំង វុទី n/a
LC_066 អក ី វង   ភ័ណ n/a
LC_080 អក ី  ត សុវ រ n/a
LC_014 ក  រុម  រុណ n/a
LC_016 ក ហម ងួន n/a
LC_045 ុមហ៊ុន បុរកមករផលិតនិងផត់ផង់ទឹក ត n/a
LC_062 អក ី  ន ម៊ុយ ន់ n/a
LC_027 អក ី  ង លក ី n/a
LC_126 ុមហ៊ុន សុ រវ ល ក អភិវឌ ន៍ ខូអិលធីឌី n/a
LC_023 ក ី    ង យ n/a
LC_052 ក  ស  ន់ ឿន n/a
LC_110 ុមហ៊ុន ពួក ឌី ីក វ ើរ សឹប យ ខូអិលធីឌី n/a
13 រ ករទឹក រណៈ តមណលគិរ n/a
LC_128 ក អំណត់ វរ  (ឃុំរ ) n/a
LC_123 ុមហ៊ុន  ើត ខន ាក់សិន អុិន ើ យ n/a
LC_134 អក ី ឈន  លិះ ( ង) n/a

 សូច ករ 6 : បង់ ព័នផលិតកម
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 សូច ករ 6 : បង់ ព័នផលិតកម

ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត ទិនន័យ

2 រ ករទឹកសយ័ត  ៀម ប n/a
3  រ ករទឹក  ត  ះសីហនុ n/a
4  រ ករទឹក  ត កំពត n/a
5  រ ករទឹក  ត  ធិ ត់ n/a
6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង n/a
7  រ ករទឹក  ត កំពង់ធំ n/a
9  រ ករទឹក  ត  យ ៀង n/a
10  រ ករទឹក  ត សឹង ង n/a
11  រ ករទឹក ង (កំពង់ធំ) n/a
12  រ ករទឹក ំង ំង (កំពង់ធំ) n/a
UL_001 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_002 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_003 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_004 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_005 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
UL_006 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
LC_003 អក ី ឈន  លិះ n/a
LC_011 ក  ង  n/a
LC_019 អក ី  ី  នី n/a
LC_008 ក  ង  ៀវ n/a
LC_013 ក           ៊ុន ប៊ុន n/a
LC_018 ក នុប សុី ត n/a
LC_015 ក    ង n/a
LC_048 ក ី  ក គង់ n/a
LC_012 ុមហ៊ុន   ល ន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី n/a
LC_030 អក ី    លីន n/a
LC_028 អក ី ទុន លកិ n/a
LC_026 អក ី ង៉ូវ ឆវ័ន n/a
LC_033 ក នន់ រសី (ភំដិន គីរវង ) n/a
LC_037 ក ី អ៊ុយ សុ n/a
LC_035 ក  ី  សុខុម n/a
LC_024 ក  ៀង  ង ប n/a
LC_025 ក    ុន n/a
LC_086 ក  ង  យហួត n/a
LC_050 ក សួង  ត់ n/a
LC_057 ុមហ៊ុន  ន កូ វត ើរ សឹប យ n/a
LC_065 ក វង  រសី n/a
LC_039 ក ឈុន  រន n/a
LC_068 ក  ី យូសិទ n/a
LC_061 ក ជុំ  ន់ថន n/a
LC_093 អក ី ឯម សុភី n/a
LC_041 ក លឹម  ង n/a
LC_122 ុមហ៊ុនអិល យ ភី ុប (ឧក  លី យ៉ុង  ត់) n/a
LC_115 ក  ំង  ប n/a
LC_118 ក  ៀង គឹម  ង n/a
LC_067 អក ី  ង គីគីម ង n/a
LC_069 អក ី សុខ  n/a
LC_070 អក ី ជីវ សូនី n/a
LC_079 ក បឹង លួម n/a
LC_113 ក ី ឈួន ហរ n/a
LC_071 ក    n/a
LC_076 ក  ក់   ន់គយ n/a
LC_073 ក ដូត ទូច n/a
LC_105 ក លី វង ឌី n/a
1 រ ករទឹក សយ័ត  ុងភំ ញ (រ.ទ.ស.ក) n/a
LC_100 ក លី  ង n/a
LC_099 ក តូច សុភ័ណ n/a
LC_104 ក  ន់   វ n/a
LC_103 ក ឃុន សុផល n/a
LC_089 ុមហ៊ុន  ន កូ វ ើរ សឹប យ n/a
LC_116 អក ី អ៊ុន  ន់ រ n/a
LC_129 ក អំណត់ វរ  (ឃុំ យអនរ) n/a
LC_133 ក    រទ n/a

LC_036 ក  ល វបុល n/a
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LC_036 ក  ល វបុល n/a
LC_020 អក ី ងិន វ  (រ ង) n/a
LC_112 ក ទូច  ន n/a
LC_114 ក    ន n/a
LC_119 ក  ំង ហុកឃី n/a
LC_117 ក សន ចំបុី n/a
LC_096 ុមហ៊ុន សុវណ   ណិជ n/a
LC_094 ក វង  សំបូរ n/a
LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត n/a
LC_132 ក ឡង រន n/a
LC_095 ក  ង  ត់ n/a
LC_109 ក ី ហូយ លកិ n/a
LC_090 ក សុខ ងួន n/a
LC_056 ក ី តូវ  រផល n/a
LC_083 ក  ឿន  ឿត n/a
LC_082 ក   សុខន n/a
LC_072 អក ី រុង  ៀង n/a
LC_108 ក   ឌត n/a
LC_088 ក ទូច សិទី n/a
LC_085 អក ី  ៀក  សមស n/a
LC_084 ក  ៉ន ង៉ុក n/a
LC_078 អក ី   ឈុនលឹម n/a
LC_081 ុមហ៊ុន  ង់ សុី (បឹង ំង) n/a
LC_107 ក   សំបូរ n/a
LC_060 កឧក  លឹម  ង n/a
LC_031 ក  ក់ ធន (រ ញ  ះអ ត) n/a
LC_032 ក  ក់ ធន ( ះ ទ ន់ជុំ គីរវង់) n/a
LC_102 អក ី ឌី ពិសី (ខប ងួន) n/a
LC_021 អក ី ងិន វ  (អនង់រ ៀត) n/a
LC_077 ក   ប៊ុន ត n/a
LC_005 អក ី  ន់  រ ( កគយ) n/a
LC_127 ក សឹម ភកី n/a
LC_106 ក ថូ សុភកិ n/a
LC_101 អក ី ឌី ពិសី  ( ន់ជ័យ) n/a
LC_097 ក ណប សុី n/a
UL_008 វន  ុស n/a
LC_058 ក  ៀ  ន n/a
LC_055 ុមហ៊ុន ឃុនអភិវឌ ន៍ n/a
LC_074 ក  ៀង  វច n/a
LC_137 ន រទី n/a
LC_059 ុមហ៊ុន ង ំងឌី ឡប នខប ើ សិន  នខន ាក់សិន n/a
LC_120 ុមហ៊ុន ឃូ  ៉ងហួត n/a
LC_043 ក  ៀក គឹមលី n/a
LC_044 ក សួស ពុយ n/a
LC_138 ង សុគ n/a
LC_140 ៉ន  ន់ n/a
LC_141 ណី  ន់ ឿន n/a
LC_142 ង សុី រូ n/a
LC_098 ក នង  ត n/a
LC_139 ក ី   ៀវ  ី ន n/a
LC_143 ុមហ៊ុន សូ   ម ( មបូ ៀ) n/a
LC_144 អ៊ួន ប៊ុន ត n/a
LC_145 ក សុខ សុ n/a
LC_063 ុមហ៊ុន កំពតផត n/a
LC_146 ង ជួន n/a
LC_147 ម៉យ ផ ង n/a
LC_148 ឡង  ប់ n/a
LC_149 ម៉យ ប៊ុយ ង n/a
LC_150  សំបូរ n/a
UL_009 ៀវ ហួត n/a
LC_151 អ៊ូ  រម n/a
LC_152 ផុន គឹមឡង n/a
LC_158 ុមហ៊ុន លឹម  ង  ុប n/a
LC_153 ក  ង  យហួត n/a
LC_154 ក ជឹម សុី ត n/a
LC_157 ក ី   ពិ ល n/a
LC_124 ក ឧ  កុក ន (ខ ម) n/a



5/26/2017 㢕�បព័ន㢒�កត់㢕��ពត៌㢔�នរបស់អ�កផ�ល់េស㢖�ទឹក�ថ� ត

http://159.203.124.90:8080/wsms/public/viewDataOperators.do 21/43

LC_124 ក ឧ  កុក ន (ខ ម) n/a
8  អង ពរ ករទឹក  ត កំពង់ ម n/a
LC_155 ក ី ភួង  លី n/a
LC_156 ក ី  ស ច n/a
LC_159 ក ី  ង  រួន n/a
LC_161 ក   ពួច n/a
LC_162 ក    ង ង n/a
LC_165 ក ម៉យ  ភ័ណ n/a
LC_166 ក  ំង  នកុសល n/a
LC_121 ុមហ៊ុន ថូ ក់  ហ័ណរ នីហរណ័ និងសំណង់ ( ក ថូ  ក់) n/a
LC_163 ក ី    ឿន n/a
LC_167 ក ី  ៊ុន  ីអូន n/a
LC_168 ក យ៉ង សម តិ n/a
LC_169 ក  ឹក បូ n/a
LC_160 ក តុប សុផល n/a
LC_170 ុមហ៊ុន ភំ ញ  សអ៊ហ ិត n/a
LC_001 ុមហ៊ុន   គងផូ បុល  កឧ  កុក  ន n/a
LC_171 ក  ន   ឿន n/a
LC_164 ក  ុីវ  ក n/a
LC_171 ក  យ ហុង n/a
LC_125 ក លី   n/a
LC_172 ក ខិញ  ង n/a
LC_173 ក ី  ៀង  n/a
LC_174 ក  ៉ន មក វុធ n/a
LC_022 ក  ង  វ n/a
LC_004 ក  ៉ត សុទី n/a
LC_130 ក  ី ឈួន ហរ n/a
LC_007 ក ខិញ  ង n/a
LC_131 ក  ង យូ n/a
LC_006 អក ី  ន់  រ (សំ ពូន) n/a
LC_042 ក  ម  ច n/a
LC_175 ក លីវ ជុងចំ ន n/a
LC_040 ក  អំ  ន់តូ n/a
LC_038 ក  យ ឡងឌី n/a
LC_176 ក  ង សុីម ង n/a
LC_009 ក គិន សុខុម n/a
LC_177 ក ខន   ៉ងហុង n/a
LC_182 ក មុឺ  ន n/a
LC_017 ក មុឹង  n/a
LC_111 ក    ង n/a
LC_029 អក ី  ង  នី n/a
LC_010 ក ល័ក  ៉ងលី n/a
LC_178 ក បុិច  ឿន n/a
LC_180 ក  ៉ង សុង ក់ n/a
LC_181 ក នួន សុ ន់ n/a
LC_064 អក ី អុីង ទន n/a
LC_179 ក ទិត  រូ n/a
LC_053 អក ី លីម មួយ n/a
LC_092 អក ី អ៊ុ សុ ធ n/a
LC_091 ក   ឃុន  ំ n/a
LC_075 ក ជិន រ n/a
LC_034 ក នន់ រសី (អងរបូរ) n/a
LC_002 ុមហ៊ុន   គប់ខន ក់សិន n/a
LC_049 ក  ៀង  ប់ n/a
LC_054 អក ី ប៉ុម  ប n/a
LC_051 ក ឆិល ឬទី n/a
LC_047 ក តុង សុ n/a
LC_046 ក  ំង វុទី n/a
LC_066 អក ី វង   ភ័ណ n/a
LC_080 អក ី  ត សុវ រ n/a
LC_014 ក  រុម  រុណ n/a
LC_016 ក ហម ងួន n/a
LC_045 ុមហ៊ុន បុរកមករផលិតនិងផត់ផង់ទឹក ត n/a
LC_062 អក ី  ន ម៊ុយ ន់ n/a
LC_027 អក ី  ង លក ី n/a
LC_126 ុមហ៊ុន សុ រវ ល ក អភិវឌ ន៍ ខូអិលធីឌី n/a
LC_023 ក ី    ង យ n/a

LC_052 ក  ស  ន់ ឿន n/a
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LC_052 ក  ស  ន់ ឿន n/a
LC_110 ុមហ៊ុន ពួក ឌី ីក វ ើរ សឹប យ ខូអិលធីឌី n/a
13 រ ករទឹក រណៈ តមណលគិរ n/a
LC_128 ក អំណត់ វរ  (ឃុំរ ) n/a
LC_123 ុមហ៊ុន  ើត ខន ាក់សិន អុិន ើ យ n/a
LC_134 អក ី ឈន  លិះ ( ង) n/a

 សូច ករ 7 : សមត ពផលិតទឹក ត

ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត ទិនន័យ

2 រ ករទឹកសយ័ត  ៀម ប n/a
3  រ ករទឹក  ត  ះសីហនុ n/a
4  រ ករទឹក  ត កំពត n/a
5  រ ករទឹក  ត  ធិ ត់ n/a
6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង n/a
7  រ ករទឹក  ត កំពង់ធំ n/a
9  រ ករទឹក  ត  យ ៀង n/a
10  រ ករទឹក  ត សឹង ង n/a
11  រ ករទឹក ង (កំពង់ធំ) n/a
12  រ ករទឹក ំង ំង (កំពង់ធំ) n/a
UL_001 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_002 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_003 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_004 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_005 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
UL_006 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
LC_003 អក ី ឈន  លិះ n/a
LC_011 ក  ង  n/a
LC_019 អក ី  ី  នី n/a
LC_008 ក  ង  ៀវ 900
LC_013 ក           ៊ុន ប៊ុន n/a
LC_018 ក នុប សុី ត n/a
LC_015 ក    ង n/a
LC_048 ក ី  ក គង់ n/a
LC_012 ុមហ៊ុន   ល ន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី n/a
LC_030 អក ី    លីន n/a
LC_028 អក ី ទុន លកិ n/a
LC_026 អក ី ង៉ូវ ឆវ័ន 1,800
LC_033 ក នន់ រសី (ភំដិន គីរវង ) n/a
LC_037 ក ី អ៊ុយ សុ n/a
LC_035 ក  ី  សុខុម n/a
LC_024 ក  ៀង  ង ប 2,520
LC_025 ក    ុន n/a
LC_086 ក  ង  យហួត n/a
LC_050 ក សួង  ត់ n/a
LC_057 ុមហ៊ុន  ន កូ វត ើរ សឹប យ n/a
LC_065 ក វង  រសី n/a
LC_039 ក ឈុន  រន n/a
LC_068 ក  ី យូសិទ n/a
LC_061 ក ជុំ  ន់ថន n/a
LC_093 អក ី ឯម សុភី n/a
LC_041 ក លឹម  ង n/a
LC_122 ុមហ៊ុនអិល យ ភី ុប (ឧក  លី យ៉ុង  ត់) n/a
LC_115 ក  ំង  ប n/a
LC_118 ក  ៀង គឹម  ង n/a
LC_067 អក ី  ង គីគីម ង n/a
LC_069 អក ី សុខ  n/a
LC_070 អក ី ជីវ សូនី n/a
LC_079 ក បឹង លួម n/a
LC_113 ក ី ឈួន ហរ n/a
LC_071 ក    n/a
LC_076 ក  ក់   ន់គយ n/a
LC_073 ក ដូត ទូច n/a
LC_105 ក លី វង ឌី n/a
1 រ ករទឹក សយ័ត  ុងភំ ញ (រ.ទ.ស.ក) n/a
LC_100 ក លី  ង 630
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LC_100 ក លី  ង 630
LC_099 ក តូច សុភ័ណ n/a
LC_104 ក  ន់   វ 540
LC_103 ក ឃុន សុផល 630
LC_089 ុមហ៊ុន  ន កូ វ ើរ សឹប យ n/a
LC_116 អក ី អ៊ុន  ន់ រ n/a
LC_129 ក អំណត់ វរ  (ឃុំ យអនរ) n/a
LC_133 ក    រទ n/a
LC_036 ក  ល វបុល n/a
LC_020 អក ី ងិន វ  (រ ង) 1,800
LC_112 ក ទូច  ន n/a
LC_114 ក    ន n/a
LC_119 ក  ំង ហុកឃី n/a
LC_117 ក សន ចំបុី n/a
LC_096 ុមហ៊ុន សុវណ   ណិជ n/a
LC_094 ក វង  សំបូរ n/a
LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត n/a
LC_132 ក ឡង រន n/a
LC_095 ក  ង  ត់ n/a
LC_109 ក ី ហូយ លកិ n/a
LC_090 ក សុខ ងួន n/a
LC_056 ក ី តូវ  រផល n/a
LC_083 ក  ឿន  ឿត n/a
LC_082 ក   សុខន n/a
LC_072 អក ី រុង  ៀង n/a
LC_108 ក   ឌត n/a
LC_088 ក ទូច សិទី n/a
LC_085 អក ី  ៀក  សមស n/a
LC_084 ក  ៉ន ង៉ុក n/a
LC_078 អក ី   ឈុនលឹម n/a
LC_081 ុមហ៊ុន  ង់ សុី (បឹង ំង) n/a
LC_107 ក   សំបូរ n/a
LC_060 កឧក  លឹម  ង n/a
LC_031 ក  ក់ ធន (រ ញ  ះអ ត) n/a
LC_032 ក  ក់ ធន ( ះ ទ ន់ជុំ គីរវង់) n/a
LC_102 អក ី ឌី ពិសី (ខប ងួន) 360
LC_021 អក ី ងិន វ  (អនង់រ ៀត) 1,800
LC_077 ក   ប៊ុន ត n/a
LC_005 អក ី  ន់  រ ( កគយ) 1,440
LC_127 ក សឹម ភកី n/a
LC_106 ក ថូ សុភកិ n/a
LC_101 អក ី ឌី ពិសី  ( ន់ជ័យ) 540
LC_097 ក ណប សុី n/a
UL_008 វន  ុស n/a
LC_058 ក  ៀ  ន n/a
LC_055 ុមហ៊ុន ឃុនអភិវឌ ន៍ n/a
LC_074 ក  ៀង  វច n/a
LC_137 ន រទី n/a
LC_059 ុមហ៊ុន ង ំងឌី ឡប នខប ើ សិន  នខន ាក់សិន n/a
LC_120 ុមហ៊ុន ឃូ  ៉ងហួត n/a
LC_043 ក  ៀក គឹមលី n/a
LC_044 ក សួស ពុយ n/a
LC_138 ង សុគ n/a
LC_140 ៉ន  ន់ n/a
LC_141 ណី  ន់ ឿន n/a
LC_142 ង សុី រូ n/a
LC_098 ក នង  ត n/a
LC_139 ក ី   ៀវ  ី ន n/a
LC_143 ុមហ៊ុន សូ   ម ( មបូ ៀ) n/a
LC_144 អ៊ួន ប៊ុន ត n/a
LC_145 ក សុខ សុ n/a
LC_063 ុមហ៊ុន កំពតផត n/a
LC_146 ង ជួន n/a
LC_147 ម៉យ ផ ង n/a
LC_148 ឡង  ប់ n/a
LC_149 ម៉យ ប៊ុយ ង n/a
LC_150  សំបូរ n/a

UL_009 ៀវ ហួត n/a
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UL_009 ៀវ ហួត n/a
LC_151 អ៊ូ  រម n/a
LC_152 ផុន គឹមឡង n/a
LC_158 ុមហ៊ុន លឹម  ង  ុប n/a
LC_153 ក  ង  យហួត n/a
LC_154 ក ជឹម សុី ត n/a
LC_157 ក ី   ពិ ល n/a
LC_124 ក ឧ  កុក ន (ខ ម) n/a
8  អង ពរ ករទឹក  ត កំពង់ ម n/a
LC_155 ក ី ភួង  លី n/a
LC_156 ក ី  ស ច n/a
LC_159 ក ី  ង  រួន n/a
LC_161 ក   ពួច n/a
LC_162 ក    ង ង n/a
LC_165 ក ម៉យ  ភ័ណ n/a
LC_166 ក  ំង  នកុសល n/a
LC_121 ុមហ៊ុន ថូ ក់  ហ័ណរ នីហរណ័ និងសំណង់ ( ក ថូ  ក់) n/a
LC_163 ក ី    ឿន n/a
LC_167 ក ី  ៊ុន  ីអូន n/a
LC_168 ក យ៉ង សម តិ n/a
LC_169 ក  ឹក បូ n/a
LC_160 ក តុប សុផល n/a
LC_170 ុមហ៊ុន ភំ ញ  សអ៊ហ ិត n/a
LC_001 ុមហ៊ុន   គងផូ បុល  កឧ  កុក  ន n/a
LC_171 ក  ន   ឿន n/a
LC_164 ក  ុីវ  ក n/a
LC_171 ក  យ ហុង n/a
LC_125 ក លី   n/a
LC_172 ក ខិញ  ង n/a
LC_173 ក ី  ៀង  n/a
LC_174 ក  ៉ន មក វុធ n/a
LC_022 ក  ង  វ n/a
LC_004 ក  ៉ត សុទី 216
LC_130 ក  ី ឈួន ហរ n/a
LC_007 ក ខិញ  ង n/a
LC_131 ក  ង យូ n/a
LC_006 អក ី  ន់  រ (សំ ពូន) 1,980
LC_042 ក  ម  ច n/a
LC_175 ក លីវ ជុងចំ ន n/a
LC_040 ក  អំ  ន់តូ n/a
LC_038 ក  យ ឡងឌី n/a
LC_176 ក  ង សុីម ង n/a
LC_009 ក គិន សុខុម 216
LC_177 ក ខន   ៉ងហុង n/a
LC_182 ក មុឺ  ន n/a
LC_017 ក មុឹង  n/a
LC_111 ក    ង n/a
LC_029 អក ី  ង  នី 1,800
LC_010 ក ល័ក  ៉ងលី 270
LC_178 ក បុិច  ឿន n/a
LC_180 ក  ៉ង សុង ក់ n/a
LC_181 ក នួន សុ ន់ n/a
LC_064 អក ី អុីង ទន n/a
LC_179 ក ទិត  រូ n/a
LC_053 អក ី លីម មួយ n/a
LC_092 អក ី អ៊ុ សុ ធ n/a
LC_091 ក   ឃុន  ំ n/a
LC_075 ក ជិន រ n/a
LC_034 ក នន់ រសី (អងរបូរ) n/a
LC_002 ុមហ៊ុន   គប់ខន ក់សិន n/a
LC_049 ក  ៀង  ប់ n/a
LC_054 អក ី ប៉ុម  ប n/a
LC_051 ក ឆិល ឬទី n/a
LC_047 ក តុង សុ n/a
LC_046 ក  ំង វុទី n/a
LC_066 អក ី វង   ភ័ណ n/a
LC_080 អក ី  ត សុវ រ n/a
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LC_080 អក ី  ត សុវ រ n/a
LC_014 ក  រុម  រុណ n/a
LC_016 ក ហម ងួន n/a
LC_045 ុមហ៊ុន បុរកមករផលិតនិងផត់ផង់ទឹក ត n/a
LC_062 អក ី  ន ម៊ុយ ន់ n/a
LC_027 អក ី  ង លក ី 1,800
LC_126 ុមហ៊ុន សុ រវ ល ក អភិវឌ ន៍ ខូអិលធីឌី n/a
LC_023 ក ី    ង យ n/a
LC_052 ក  ស  ន់ ឿន n/a
LC_110 ុមហ៊ុន ពួក ឌី ីក វ ើរ សឹប យ ខូអិលធីឌី n/a
13 រ ករទឹក រណៈ តមណលគិរ n/a
LC_128 ក អំណត់ វរ  (ឃុំរ ) n/a
LC_123 ុមហ៊ុន  ើត ខន ាក់សិន អុិន ើ យ n/a
LC_134 អក ី ឈន  លិះ ( ង) n/a

 សូច ករ 17 : ចំណះ ងសកទឹក ត

ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត ទិនន័យ

2 រ ករទឹកសយ័ត  ៀម ប n/a
3  រ ករទឹក  ត  ះសីហនុ n/a
4  រ ករទឹក  ត កំពត n/a
5  រ ករទឹក  ត  ធិ ត់ n/a
6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង n/a
7  រ ករទឹក  ត កំពង់ធំ n/a
9  រ ករទឹក  ត  យ ៀង n/a
10  រ ករទឹក  ត សឹង ង n/a
11  រ ករទឹក ង (កំពង់ធំ) n/a
12  រ ករទឹក ំង ំង (កំពង់ធំ) n/a
UL_001 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_002 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_003 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_004 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_005 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
UL_006 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
LC_003 អក ី ឈន  លិះ n/a
LC_011 ក  ង  n/a
LC_019 អក ី  ី  នី n/a
LC_008 ក  ង  ៀវ 0
LC_013 ក           ៊ុន ប៊ុន n/a
LC_018 ក នុប សុី ត n/a
LC_015 ក    ង n/a
LC_048 ក ី  ក គង់ n/a
LC_012 ុមហ៊ុន   ល ន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី n/a
LC_030 អក ី    លីន n/a
LC_028 អក ី ទុន លកិ n/a
LC_026 អក ី ង៉ូវ ឆវ័ន 0
LC_033 ក នន់ រសី (ភំដិន គីរវង ) n/a
LC_037 ក ី អ៊ុយ សុ n/a

LC_035 ក  ី  សុខុម n/a

សូច�ករ 7 : សមត㢒��ពផលិតទឹក�ថ� ត

900 ម៣ / ៃថ�

2,520 ម៣ / ៃថ�

630 ម៣ / ៃថ�

1,800 ម៣ / ៃថ�

360 ម៣ / ៃថ� 216 ម៣ / ៃថ�

1,980 ម៣ / ៃថ� 1,800 ម៣ / ៃថ�

រ�� ករទឹកស� យ័ត េស�ម�ប  រ�� ករទឹក េខត� �ពះសីហនុ  រ�� ករទឹក េខត� កំពត  រ�� ករទឹក េខត� េ�ធិ�ត់  រ�� ករទឹក េខត� �ត់ដំបង
 រ�� ករទឹក េខត� កំពង់ធំ  រ�� ករទឹក េខត� �� យេរ�ង  រ�� ករទឹក េខត� ស� ឹងែ�តង  រ�� ករទឹកេ�� ង (កំពង់ធំ)  រ�� ករទឹក�ងំ�ក�ំង (កំពង់ធំ) ឃុនអភិវឌ�ន៏
ឃុនអភិវឌ�ន៏ �ក �មហ៊ុនភូមិនិមិធ �ក �មហ៊ុនភូមិនិមិធ �ក �មហ៊ុនǸយ�ខន��� ក់សិនេអជីេន� �ក �មហ៊ុនǸយ�ខន��� ក់សិនេអជីេន�
អ�ក�សី ឈន �លិះ េ�ក �៊ង ��� អ�ក�សី �គី េ�នី េ�ក េឡង េខ�វ េ�ក          �ស៊ុន ប៊ុនេ�៉ េ�ក នុប សុី�ត េ�ក � េខង
េ�ក�សី េសក គង់ �ក �មហ៊ុន  េ�� លេដន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី អ�ក�សី េភ �លីន អ�ក�សី ទុន លក� ិ� អ�ក�សី ង៉ូវ ឆវ �ន� េ�ក នន់ រស� ី (ភ� ំដិន គីរ �វង�)
េ�ក�សី អ៊ុយ សុ� េ�ក �សី  សុខុម េ�ក េស�ង េសង�៊ប េ�ក � �ស �ន េ�ក េអង Ǹយហួត េ�ក សួង ��� ត់
�ក �មហ៊ុន �ន កូ វ�តេធ�រ សឹប�� យ េ�ក វង� រស� ី េ�ក ឈុន �រ �ន េ�ក �ទី យូសិទ� េ�ក ជុំ �� ន់ថន អ�ក�សី ឯម សុភី េ�ក លឹម េ�សង
�ក �មហ៊ុនអិល�� យ ភី�គ �ប (ឧក�៉ លី យ៉ុង �ត់) េ�ក �ំង �៊ប េ�ក េស�ង គឹម េ�សង អ�ក�សី �ង គីគីមេអង អ�ក�សី សុខ ៃណ អ�ក�សី ជីវ សូន� ី
េ�ក បឹង លួម េ�ក�សី ឈួន ហ� �រ �� េ�ក ៃអ េ�៉ េ�ក �ក់  �ន់គយ េ�ក ដូត ទូច េ�ក លី វង�ឌី

1/5

អនុវត�㢕�តី㢔�សបច� ន�ប㢓�ន�
0k

2k

4k

Highcharts.com





5/26/2017 㢕�បព័ន㢒�កត់㢕��ពត៌㢔�នរបស់អ�កផ�ល់េស㢖�ទឹក�ថ� ត

http://159.203.124.90:8080/wsms/public/viewDataOperators.do 26/43

LC_035 ក  ី  សុខុម n/a
LC_024 ក  ៀង  ង ប 0
LC_025 ក    ុន n/a
LC_086 ក  ង  យហួត n/a
LC_050 ក សួង  ត់ n/a
LC_057 ុមហ៊ុន  ន កូ វត ើរ សឹប យ n/a
LC_065 ក វង  រសី n/a
LC_039 ក ឈុន  រន n/a
LC_068 ក  ី យូសិទ n/a
LC_061 ក ជុំ  ន់ថន n/a
LC_093 អក ី ឯម សុភី n/a
LC_041 ក លឹម  ង n/a
LC_122 ុមហ៊ុនអិល យ ភី ុប (ឧក  លី យ៉ុង  ត់) n/a
LC_115 ក  ំង  ប n/a
LC_118 ក  ៀង គឹម  ង n/a
LC_067 អក ី  ង គីគីម ង n/a
LC_069 អក ី សុខ  n/a
LC_070 អក ី ជីវ សូនី n/a
LC_079 ក បឹង លួម n/a
LC_113 ក ី ឈួន ហរ n/a
LC_071 ក    n/a
LC_076 ក  ក់   ន់គយ n/a
LC_073 ក ដូត ទូច n/a
LC_105 ក លី វង ឌី n/a
1 រ ករទឹក សយ័ត  ុងភំ ញ (រ.ទ.ស.ក) n/a
LC_100 ក លី  ង 0
LC_099 ក តូច សុភ័ណ n/a
LC_104 ក  ន់   វ 0
LC_103 ក ឃុន សុផល 0
LC_089 ុមហ៊ុន  ន កូ វ ើរ សឹប យ n/a
LC_116 អក ី អ៊ុន  ន់ រ n/a
LC_129 ក អំណត់ វរ  (ឃុំ យអនរ) n/a
LC_133 ក    រទ n/a
LC_036 ក  ល វបុល n/a
LC_020 អក ី ងិន វ  (រ ង) 0
LC_112 ក ទូច  ន n/a
LC_114 ក    ន n/a
LC_119 ក  ំង ហុកឃី n/a
LC_117 ក សន ចំបុី n/a
LC_096 ុមហ៊ុន សុវណ   ណិជ n/a
LC_094 ក វង  សំបូរ n/a
LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត n/a
LC_132 ក ឡង រន n/a
LC_095 ក  ង  ត់ n/a
LC_109 ក ី ហូយ លកិ n/a
LC_090 ក សុខ ងួន n/a
LC_056 ក ី តូវ  រផល n/a
LC_083 ក  ឿន  ឿត n/a
LC_082 ក   សុខន n/a
LC_072 អក ី រុង  ៀង n/a
LC_108 ក   ឌត n/a
LC_088 ក ទូច សិទី n/a
LC_085 អក ី  ៀក  សមស n/a
LC_084 ក  ៉ន ង៉ុក n/a
LC_078 អក ី   ឈុនលឹម n/a
LC_081 ុមហ៊ុន  ង់ សុី (បឹង ំង) n/a
LC_107 ក   សំបូរ n/a
LC_060 កឧក  លឹម  ង n/a
LC_031 ក  ក់ ធន (រ ញ  ះអ ត) n/a
LC_032 ក  ក់ ធន ( ះ ទ ន់ជុំ គីរវង់) n/a
LC_102 អក ី ឌី ពិសី (ខប ងួន) 0
LC_021 អក ី ងិន វ  (អនង់រ ៀត) 0
LC_077 ក   ប៊ុន ត n/a
LC_005 អក ី  ន់  រ ( កគយ) 0
LC_127 ក សឹម ភកី n/a
LC_106 ក ថូ សុភកិ n/a
LC_101 អក ី ឌី ពិសី  ( ន់ជ័យ) 0
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LC_101 អក ី ឌី ពិសី  ( ន់ជ័យ) 0
LC_097 ក ណប សុី n/a
UL_008 វន  ុស n/a
LC_058 ក  ៀ  ន n/a
LC_055 ុមហ៊ុន ឃុនអភិវឌ ន៍ n/a
LC_074 ក  ៀង  វច n/a
LC_137 ន រទី n/a
LC_059 ុមហ៊ុន ង ំងឌី ឡប នខប ើ សិន  នខន ាក់សិន n/a
LC_120 ុមហ៊ុន ឃូ  ៉ងហួត n/a
LC_043 ក  ៀក គឹមលី n/a
LC_044 ក សួស ពុយ n/a
LC_138 ង សុគ n/a
LC_140 ៉ន  ន់ n/a
LC_141 ណី  ន់ ឿន n/a
LC_142 ង សុី រូ n/a
LC_098 ក នង  ត n/a
LC_139 ក ី   ៀវ  ី ន n/a
LC_143 ុមហ៊ុន សូ   ម ( មបូ ៀ) n/a
LC_144 អ៊ួន ប៊ុន ត n/a
LC_145 ក សុខ សុ n/a
LC_063 ុមហ៊ុន កំពតផត n/a
LC_146 ង ជួន n/a
LC_147 ម៉យ ផ ង n/a
LC_148 ឡង  ប់ n/a
LC_149 ម៉យ ប៊ុយ ង n/a
LC_150  សំបូរ n/a
UL_009 ៀវ ហួត n/a
LC_151 អ៊ូ  រម n/a
LC_152 ផុន គឹមឡង n/a
LC_158 ុមហ៊ុន លឹម  ង  ុប n/a
LC_153 ក  ង  យហួត n/a
LC_154 ក ជឹម សុី ត n/a
LC_157 ក ី   ពិ ល n/a
LC_124 ក ឧ  កុក ន (ខ ម) n/a
8  អង ពរ ករទឹក  ត កំពង់ ម n/a
LC_155 ក ី ភួង  លី n/a
LC_156 ក ី  ស ច n/a
LC_159 ក ី  ង  រួន n/a
LC_161 ក   ពួច n/a
LC_162 ក    ង ង n/a
LC_165 ក ម៉យ  ភ័ណ n/a
LC_166 ក  ំង  នកុសល n/a
LC_121 ុមហ៊ុន ថូ ក់  ហ័ណរ នីហរណ័ និងសំណង់ ( ក ថូ  ក់) n/a
LC_163 ក ី    ឿន n/a
LC_167 ក ី  ៊ុន  ីអូន n/a
LC_168 ក យ៉ង សម តិ n/a
LC_169 ក  ឹក បូ n/a
LC_160 ក តុប សុផល n/a
LC_170 ុមហ៊ុន ភំ ញ  សអ៊ហ ិត n/a
LC_001 ុមហ៊ុន   គងផូ បុល  កឧ  កុក  ន n/a
LC_171 ក  ន   ឿន n/a
LC_164 ក  ុីវ  ក n/a
LC_171 ក  យ ហុង n/a
LC_125 ក លី   n/a
LC_172 ក ខិញ  ង n/a
LC_173 ក ី  ៀង  n/a
LC_174 ក  ៉ន មក វុធ n/a
LC_022 ក  ង  វ n/a
LC_004 ក  ៉ត សុទី 0
LC_130 ក  ី ឈួន ហរ n/a
LC_007 ក ខិញ  ង n/a
LC_131 ក  ង យូ n/a
LC_006 អក ី  ន់  រ (សំ ពូន) 0
LC_042 ក  ម  ច n/a
LC_175 ក លីវ ជុងចំ ន n/a
LC_040 ក  អំ  ន់តូ n/a
LC_038 ក  យ ឡងឌី n/a

LC_176 ក  ង សុីម ង n/a
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LC_176 ក  ង សុីម ង n/a
LC_009 ក គិន សុខុម 0
LC_177 ក ខន   ៉ងហុង n/a
LC_182 ក មុឺ  ន n/a
LC_017 ក មុឹង  n/a
LC_111 ក    ង n/a
LC_029 អក ី  ង  នី 0
LC_010 ក ល័ក  ៉ងលី 0
LC_178 ក បុិច  ឿន n/a
LC_180 ក  ៉ង សុង ក់ n/a
LC_181 ក នួន សុ ន់ n/a
LC_064 អក ី អុីង ទន n/a
LC_179 ក ទិត  រូ n/a
LC_053 អក ី លីម មួយ n/a
LC_092 អក ី អ៊ុ សុ ធ n/a
LC_091 ក   ឃុន  ំ n/a
LC_075 ក ជិន រ n/a
LC_034 ក នន់ រសី (អងរបូរ) n/a
LC_002 ុមហ៊ុន   គប់ខន ក់សិន n/a
LC_049 ក  ៀង  ប់ n/a
LC_054 អក ី ប៉ុម  ប n/a
LC_051 ក ឆិល ឬទី n/a
LC_047 ក តុង សុ n/a
LC_046 ក  ំង វុទី n/a
LC_066 អក ី វង   ភ័ណ n/a
LC_080 អក ី  ត សុវ រ n/a
LC_014 ក  រុម  រុណ n/a
LC_016 ក ហម ងួន n/a
LC_045 ុមហ៊ុន បុរកមករផលិតនិងផត់ផង់ទឹក ត n/a
LC_062 អក ី  ន ម៊ុយ ន់ n/a
LC_027 អក ី  ង លក ី 0
LC_126 ុមហ៊ុន សុ រវ ល ក អភិវឌ ន៍ ខូអិលធីឌី n/a
LC_023 ក ី    ង យ n/a
LC_052 ក  ស  ន់ ឿន n/a
LC_110 ុមហ៊ុន ពួក ឌី ីក វ ើរ សឹប យ ខូអិលធីឌី n/a
13 រ ករទឹក រណៈ តមណលគិរ n/a
LC_128 ក អំណត់ វរ  (ឃុំរ ) n/a
LC_123 ុមហ៊ុន  ើត ខន ាក់សិន អុិន ើ យ n/a
LC_134 អក ី ឈន  លិះ ( ង) n/a

 សូច ករ 18 : រយៈ លផត់ផង់

ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត ទិនន័យ

2 រ ករទឹកសយ័ត  ៀម ប n/a
3  រ ករទឹក  ត  ះសីហនុ n/a
4  រ ករទឹក  ត កំពត n/a
5  រ ករទឹក  ត  ធិ ត់ n/a

6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង n/a

សូច�ករ 17 : ចំណុះថ�ងស㢒� ន�កទឹក�ថ� ត
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6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង n/a
7  រ ករទឹក  ត កំពង់ធំ n/a
9  រ ករទឹក  ត  យ ៀង n/a
10  រ ករទឹក  ត សឹង ង n/a
11  រ ករទឹក ង (កំពង់ធំ) n/a
12  រ ករទឹក ំង ំង (កំពង់ធំ) n/a
UL_001 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_002 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_003 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_004 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_005 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
UL_006 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
LC_003 អក ី ឈន  លិះ n/a
LC_011 ក  ង  n/a
LC_019 អក ី  ី  នី n/a
LC_008 ក  ង  ៀវ 24
LC_013 ក           ៊ុន ប៊ុន n/a
LC_018 ក នុប សុី ត n/a
LC_015 ក    ង n/a
LC_048 ក ី  ក គង់ n/a
LC_012 ុមហ៊ុន   ល ន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី n/a
LC_030 អក ី    លីន n/a
LC_028 អក ី ទុន លកិ n/a
LC_026 អក ី ង៉ូវ ឆវ័ន 24
LC_033 ក នន់ រសី (ភំដិន គីរវង ) n/a
LC_037 ក ី អ៊ុយ សុ n/a
LC_035 ក  ី  សុខុម n/a
LC_024 ក  ៀង  ង ប 24
LC_025 ក    ុន n/a
LC_086 ក  ង  យហួត n/a
LC_050 ក សួង  ត់ n/a
LC_057 ុមហ៊ុន  ន កូ វត ើរ សឹប យ n/a
LC_065 ក វង  រសី n/a
LC_039 ក ឈុន  រន n/a
LC_068 ក  ី យូសិទ n/a
LC_061 ក ជុំ  ន់ថន n/a
LC_093 អក ី ឯម សុភី n/a
LC_041 ក លឹម  ង n/a
LC_122 ុមហ៊ុនអិល យ ភី ុប (ឧក  លី យ៉ុង  ត់) n/a
LC_115 ក  ំង  ប n/a
LC_118 ក  ៀង គឹម  ង n/a
LC_067 អក ី  ង គីគីម ង n/a
LC_069 អក ី សុខ  n/a
LC_070 អក ី ជីវ សូនី n/a
LC_079 ក បឹង លួម n/a
LC_113 ក ី ឈួន ហរ n/a
LC_071 ក    n/a
LC_076 ក  ក់   ន់គយ n/a
LC_073 ក ដូត ទូច n/a
LC_105 ក លី វង ឌី n/a
1 រ ករទឹក សយ័ត  ុងភំ ញ (រ.ទ.ស.ក) n/a
LC_100 ក លី  ង 24
LC_099 ក តូច សុភ័ណ n/a
LC_104 ក  ន់   វ 24
LC_103 ក ឃុន សុផល 24
LC_089 ុមហ៊ុន  ន កូ វ ើរ សឹប យ n/a
LC_116 អក ី អ៊ុន  ន់ រ n/a
LC_129 ក អំណត់ វរ  (ឃុំ យអនរ) n/a
LC_133 ក    រទ n/a
LC_036 ក  ល វបុល n/a
LC_020 អក ី ងិន វ  (រ ង) 24
LC_112 ក ទូច  ន n/a
LC_114 ក    ន n/a
LC_119 ក  ំង ហុកឃី n/a
LC_117 ក សន ចំបុី n/a
LC_096 ុមហ៊ុន សុវណ   ណិជ n/a
LC_094 ក វង  សំបូរ n/a
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LC_094 ក វង  សំបូរ n/a
LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត n/a
LC_132 ក ឡង រន n/a
LC_095 ក  ង  ត់ n/a
LC_109 ក ី ហូយ លកិ n/a
LC_090 ក សុខ ងួន n/a
LC_056 ក ី តូវ  រផល n/a
LC_083 ក  ឿន  ឿត n/a
LC_082 ក   សុខន n/a
LC_072 អក ី រុង  ៀង n/a
LC_108 ក   ឌត n/a
LC_088 ក ទូច សិទី n/a
LC_085 អក ី  ៀក  សមស n/a
LC_084 ក  ៉ន ង៉ុក n/a
LC_078 អក ី   ឈុនលឹម n/a
LC_081 ុមហ៊ុន  ង់ សុី (បឹង ំង) n/a
LC_107 ក   សំបូរ n/a
LC_060 កឧក  លឹម  ង n/a
LC_031 ក  ក់ ធន (រ ញ  ះអ ត) n/a
LC_032 ក  ក់ ធន ( ះ ទ ន់ជុំ គីរវង់) n/a
LC_102 អក ី ឌី ពិសី (ខប ងួន) 24
LC_021 អក ី ងិន វ  (អនង់រ ៀត) 24
LC_077 ក   ប៊ុន ត n/a
LC_005 អក ី  ន់  រ ( កគយ) 24
LC_127 ក សឹម ភកី n/a
LC_106 ក ថូ សុភកិ n/a
LC_101 អក ី ឌី ពិសី  ( ន់ជ័យ) 24
LC_097 ក ណប សុី n/a
UL_008 វន  ុស n/a
LC_058 ក  ៀ  ន n/a
LC_055 ុមហ៊ុន ឃុនអភិវឌ ន៍ n/a
LC_074 ក  ៀង  វច n/a
LC_137 ន រទី n/a
LC_059 ុមហ៊ុន ង ំងឌី ឡប នខប ើ សិន  នខន ាក់សិន n/a
LC_120 ុមហ៊ុន ឃូ  ៉ងហួត n/a
LC_043 ក  ៀក គឹមលី n/a
LC_044 ក សួស ពុយ n/a
LC_138 ង សុគ n/a
LC_140 ៉ន  ន់ n/a
LC_141 ណី  ន់ ឿន n/a
LC_142 ង សុី រូ n/a
LC_098 ក នង  ត n/a
LC_139 ក ី   ៀវ  ី ន n/a
LC_143 ុមហ៊ុន សូ   ម ( មបូ ៀ) n/a
LC_144 អ៊ួន ប៊ុន ត n/a
LC_145 ក សុខ សុ n/a
LC_063 ុមហ៊ុន កំពតផត n/a
LC_146 ង ជួន n/a
LC_147 ម៉យ ផ ង n/a
LC_148 ឡង  ប់ n/a
LC_149 ម៉យ ប៊ុយ ង n/a
LC_150  សំបូរ n/a
UL_009 ៀវ ហួត n/a
LC_151 អ៊ូ  រម n/a
LC_152 ផុន គឹមឡង n/a
LC_158 ុមហ៊ុន លឹម  ង  ុប n/a
LC_153 ក  ង  យហួត n/a
LC_154 ក ជឹម សុី ត n/a
LC_157 ក ី   ពិ ល n/a
LC_124 ក ឧ  កុក ន (ខ ម) n/a
8  អង ពរ ករទឹក  ត កំពង់ ម n/a
LC_155 ក ី ភួង  លី n/a
LC_156 ក ី  ស ច n/a
LC_159 ក ី  ង  រួន n/a
LC_161 ក   ពួច n/a
LC_162 ក    ង ង n/a
LC_165 ក ម៉យ  ភ័ណ n/a

LC_166 ក  ំង  នកុសល n/a
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LC_166 ក  ំង  នកុសល n/a
LC_121 ុមហ៊ុន ថូ ក់  ហ័ណរ នីហរណ័ និងសំណង់ ( ក ថូ  ក់) n/a
LC_163 ក ី    ឿន n/a
LC_167 ក ី  ៊ុន  ីអូន n/a
LC_168 ក យ៉ង សម តិ n/a
LC_169 ក  ឹក បូ n/a
LC_160 ក តុប សុផល n/a
LC_170 ុមហ៊ុន ភំ ញ  សអ៊ហ ិត n/a
LC_001 ុមហ៊ុន   គងផូ បុល  កឧ  កុក  ន n/a
LC_171 ក  ន   ឿន n/a
LC_164 ក  ុីវ  ក n/a
LC_171 ក  យ ហុង n/a
LC_125 ក លី   n/a
LC_172 ក ខិញ  ង n/a
LC_173 ក ី  ៀង  n/a
LC_174 ក  ៉ន មក វុធ n/a
LC_022 ក  ង  វ n/a
LC_004 ក  ៉ត សុទី 24
LC_130 ក  ី ឈួន ហរ n/a
LC_007 ក ខិញ  ង n/a
LC_131 ក  ង យូ n/a
LC_006 អក ី  ន់  រ (សំ ពូន) 24
LC_042 ក  ម  ច n/a
LC_175 ក លីវ ជុងចំ ន n/a
LC_040 ក  អំ  ន់តូ n/a
LC_038 ក  យ ឡងឌី n/a
LC_176 ក  ង សុីម ង n/a
LC_009 ក គិន សុខុម 24
LC_177 ក ខន   ៉ងហុង n/a
LC_182 ក មុឺ  ន n/a
LC_017 ក មុឹង  n/a
LC_111 ក    ង n/a
LC_029 អក ី  ង  នី 24
LC_010 ក ល័ក  ៉ងលី 24
LC_178 ក បុិច  ឿន n/a
LC_180 ក  ៉ង សុង ក់ n/a
LC_181 ក នួន សុ ន់ n/a
LC_064 អក ី អុីង ទន n/a
LC_179 ក ទិត  រូ n/a
LC_053 អក ី លីម មួយ n/a
LC_092 អក ី អ៊ុ សុ ធ n/a
LC_091 ក   ឃុន  ំ n/a
LC_075 ក ជិន រ n/a
LC_034 ក នន់ រសី (អងរបូរ) n/a
LC_002 ុមហ៊ុន   គប់ខន ក់សិន n/a
LC_049 ក  ៀង  ប់ n/a
LC_054 អក ី ប៉ុម  ប n/a
LC_051 ក ឆិល ឬទី n/a
LC_047 ក តុង សុ n/a
LC_046 ក  ំង វុទី n/a
LC_066 អក ី វង   ភ័ណ n/a
LC_080 អក ី  ត សុវ រ n/a
LC_014 ក  រុម  រុណ n/a
LC_016 ក ហម ងួន n/a
LC_045 ុមហ៊ុន បុរកមករផលិតនិងផត់ផង់ទឹក ត n/a
LC_062 អក ី  ន ម៊ុយ ន់ n/a
LC_027 អក ី  ង លក ី 24
LC_126 ុមហ៊ុន សុ រវ ល ក អភិវឌ ន៍ ខូអិលធីឌី n/a
LC_023 ក ី    ង យ n/a
LC_052 ក  ស  ន់ ឿន n/a
LC_110 ុមហ៊ុន ពួក ឌី ីក វ ើរ សឹប យ ខូអិលធីឌី n/a
13 រ ករទឹក រណៈ តមណលគិរ n/a
LC_128 ក អំណត់ វរ  (ឃុំរ ) n/a
LC_123 ុមហ៊ុន  ើត ខន ាក់សិន អុិន ើ យ n/a
LC_134 អក ី ឈន  លិះ ( ង) n/a
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 សូច ករ 24 : តំបន់ កម

ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត ទិនន័យ

2 រ ករទឹកសយ័ត  ៀម ប

3  រ ករទឹក  ត  ះសីហនុ

4  រ ករទឹក  ត កំពត

5  រ ករទឹក  ត  ធិ ត់

6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង

7  រ ករទឹក  ត កំពង់ធំ

9  រ ករទឹក  ត  យ ៀង

10  រ ករទឹក  ត សឹង ង

11  រ ករទឹក ង (កំពង់ធំ)

12  រ ករទឹក ំង ំង (កំពង់ធំ)

UL_001 ឃុនអភិវឌ ន៏

UL_002 ឃុនអភិវឌ ន៏

UL_003 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ

UL_004 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ

UL_005 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ

UL_006 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ

LC_003 អក ី ឈន  លិះ

LC_011 ក  ង 

LC_019 អក ី  ី  នី

LC_008 ក  ង  ៀវ

LC_013 ក           ៊ុន ប៊ុន

LC_018 ក នុប សុី ត

LC_015 ក    ង

LC_048 ក ី  ក គង់

LC_012 ុមហ៊ុន   ល ន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី

LC_030 អក ី    លីន

LC_028 អក ី ទុន លកិ

LC_026 អក ី ង៉ូវ ឆវ័ន

LC_033 ក នន់ រសី (ភំដិន គីរវង )

សូច�ករ 18 : រយៈេពលផ�ត់ផ�ង់

24 ម៉ / ៃថ� 24 ម៉ / ៃថ� 24 ម៉ / ៃថ� 24 ម៉ / ៃថ� 24 ម៉ / ៃថ�
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LC_033 ក នន់ រសី (ភំដិន គីរវង )

LC_037 ក ី អ៊ុយ សុ

LC_035 ក  ី  សុខុម

LC_024 ក  ៀង  ង ប

LC_025 ក    ុន

LC_086 ក  ង  យហួត

LC_050 ក សួង  ត់

LC_057 ុមហ៊ុន  ន កូ វត ើរ សឹប យ

LC_065 ក វង  រសី

LC_039 ក ឈុន  រន

LC_068 ក  ី យូសិទ

LC_061 ក ជុំ  ន់ថន

LC_093 អក ី ឯម សុភី

LC_041 ក លឹម  ង

LC_122 ុមហ៊ុនអិល យ ភី ុប (ឧក  លី យ៉ុង  ត់)

LC_115 ក  ំង  ប

LC_118 ក  ៀង គឹម  ង

LC_067 អក ី  ង គីគីម ង

LC_069 អក ី សុខ 

LC_070 អក ី ជីវ សូនី

LC_079 ក បឹង លួម

LC_113 ក ី ឈួន ហរ

LC_071 ក   

LC_076 ក  ក់   ន់គយ

LC_073 ក ដូត ទូច

LC_105 ក លី វង ឌី

1 រ ករទឹក សយ័ត  ុងភំ ញ (រ.ទ.ស.ក)

LC_100 ក លី  ង

LC_099 ក តូច សុភ័ណ

LC_104 ក  ន់   វ

LC_103 ក ឃុន សុផល

LC_089 ុមហ៊ុន  ន កូ វ ើរ សឹប យ

LC_116 អក ី អ៊ុន  ន់ រ

LC_129 ក អំណត់ វរ  (ឃុំ យអនរ)

LC_133 ក    រទ

LC_036 ក  ល វបុល

LC_020 អក ី ងិន វ  (រ ង)

LC_112 ក ទូច  ន

LC_114 ក    ន

LC_119 ក  ំង ហុកឃី

LC_117 ក សន ចំបុី

LC_096 ុមហ៊ុន សុវណ   ណិជ

LC_094 ក វង  សំបូរ

LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត
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LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត

LC_132 ក ឡង រន

LC_095 ក  ង  ត់

LC_109 ក ី ហូយ លកិ

LC_090 ក សុខ ងួន

LC_056 ក ី តូវ  រផល

LC_083 ក  ឿន  ឿត

LC_082 ក   សុខន

LC_072 អក ី រុង  ៀង

LC_108 ក   ឌត

LC_088 ក ទូច សិទី

LC_085 អក ី  ៀក  សមស

LC_084 ក  ៉ន ង៉ុក

LC_078 អក ី   ឈុនលឹម

LC_081 ុមហ៊ុន  ង់ សុី (បឹង ំង)

LC_107 ក   សំបូរ

LC_060 កឧក  លឹម  ង

LC_031 ក  ក់ ធន (រ ញ  ះអ ត)

LC_032 ក  ក់ ធន ( ះ ទ ន់ជុំ គីរវង់)

LC_102 អក ី ឌី ពិសី (ខប ងួន)

LC_021 អក ី ងិន វ  (អនង់រ ៀត)

LC_077 ក   ប៊ុន ត

LC_005 អក ី  ន់  រ ( កគយ)

LC_127 ក សឹម ភកី

LC_106 ក ថូ សុភកិ

LC_101 អក ី ឌី ពិសី  ( ន់ជ័យ)

LC_097 ក ណប សុី

UL_008 វន  ុស

LC_058 ក  ៀ  ន

LC_055 ុមហ៊ុន ឃុនអភិវឌ ន៍

LC_074 ក  ៀង  វច

LC_137 ន រទី

LC_059 ុមហ៊ុន ង ំងឌី ឡប នខប ើ សិន  នខន ាក់សិន

LC_120 ុមហ៊ុន ឃូ  ៉ងហួត

LC_043 ក  ៀក គឹមលី

LC_044 ក សួស ពុយ

LC_138 ង សុគ

LC_140 ៉ន  ន់

LC_141 ណី  ន់ ឿន

LC_142 ង សុី រូ

LC_098 ក នង  ត

LC_139 ក ី   ៀវ  ី ន

LC_143 ុមហ៊ុន សូ   ម ( មបូ ៀ)

LC_144 អ៊ួន ប៊ុន ត
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LC_144 អ៊ួន ប៊ុន ត

LC_145 ក សុខ សុ

LC_063 ុមហ៊ុន កំពតផត

LC_146 ង ជួន

LC_147 ម៉យ ផ ង

LC_148 ឡង  ប់

LC_149 ម៉យ ប៊ុយ ង

LC_150  សំបូរ

UL_009 ៀវ ហួត

LC_151 អ៊ូ  រម

LC_152 ផុន គឹមឡង

LC_158 ុមហ៊ុន លឹម  ង  ុប

LC_153 ក  ង  យហួត

LC_154 ក ជឹម សុី ត

LC_157 ក ី   ពិ ល

LC_124 ក ឧ  កុក ន (ខ ម)

8  អង ពរ ករទឹក  ត កំពង់ ម

LC_155 ក ី ភួង  លី

LC_156 ក ី  ស ច

LC_159 ក ី  ង  រួន

LC_161 ក   ពួច

LC_162 ក    ង ង

LC_165 ក ម៉យ  ភ័ណ

LC_166 ក  ំង  នកុសល

LC_121 ុមហ៊ុន ថូ ក់  ហ័ណរ នីហរណ័ និងសំណង់ ( ក ថូ  ក់)

LC_163 ក ី    ឿន

LC_167 ក ី  ៊ុន  ីអូន

LC_168 ក យ៉ង សម តិ

LC_169 ក  ឹក បូ

LC_160 ក តុប សុផល

LC_170 ុមហ៊ុន ភំ ញ  សអ៊ហ ិត

LC_001 ុមហ៊ុន   គងផូ បុល  កឧ  កុក  ន

LC_171 ក  ន   ឿន

LC_164 ក  ុីវ  ក

LC_171 ក  យ ហុង

LC_125 ក លី  

LC_172 ក ខិញ  ង

LC_173 ក ី  ៀង 

LC_174 ក  ៉ន មក វុធ

LC_022 ក  ង  វ

LC_004 ក  ៉ត សុទី

LC_130 ក  ី ឈួន ហរ

LC_007 ក ខិញ  ង

LC_131 ក  ង យូ
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LC_131 ក  ង យូ

LC_006 អក ី  ន់  រ (សំ ពូន)

LC_042 ក  ម  ច

LC_175 ក លីវ ជុងចំ ន

LC_040 ក  អំ  ន់តូ

LC_038 ក  យ ឡងឌី

LC_176 ក  ង សុីម ង

LC_009 ក គិន សុខុម

LC_177 ក ខន   ៉ងហុង

LC_182 ក មុឺ  ន

LC_017 ក មុឹង 

LC_111 ក    ង

LC_029 អក ី  ង  នី

LC_010 ក ល័ក  ៉ងលី

LC_178 ក បុិច  ឿន

LC_180 ក  ៉ង សុង ក់

LC_181 ក នួន សុ ន់

LC_064 អក ី អុីង ទន

LC_179 ក ទិត  រូ

LC_053 អក ី លីម មួយ

LC_092 អក ី អ៊ុ សុ ធ

LC_091 ក   ឃុន  ំ

LC_075 ក ជិន រ

LC_034 ក នន់ រសី (អងរបូរ)

LC_002 ុមហ៊ុន   គប់ខន ក់សិន

LC_049 ក  ៀង  ប់

LC_054 អក ី ប៉ុម  ប

LC_051 ក ឆិល ឬទី

LC_047 ក តុង សុ

LC_046 ក  ំង វុទី

LC_066 អក ី វង   ភ័ណ

LC_080 អក ី  ត សុវ រ

LC_014 ក  រុម  រុណ

LC_016 ក ហម ងួន

LC_045 ុមហ៊ុន បុរកមករផលិតនិងផត់ផង់ទឹក ត

LC_062 អក ី  ន ម៊ុយ ន់

LC_027 អក ី  ង លក ី

LC_126 ុមហ៊ុន សុ រវ ល ក អភិវឌ ន៍ ខូអិលធីឌី

LC_023 ក ី    ង យ

LC_052 ក  ស  ន់ ឿន

LC_110 ុមហ៊ុន ពួក ឌី ីក វ ើរ សឹប យ ខូអិលធីឌី

13 រ ករទឹក រណៈ តមណលគិរ

LC_128 ក អំណត់ វរ  (ឃុំរ )

LC_123 ុមហ៊ុន  ើត ខន ាក់សិន អុិន ើ យ
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LC_123 ុមហ៊ុន  ើត ខន ាក់សិន អុិន ើ យ

LC_134 អក ី ឈន  លិះ ( ង)

 សូច ករ 25 : ចំនួន ជនកងតំបន់តំបន់ កម *

ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត ទិនន័យ

2 រ ករទឹកសយ័ត  ៀម ប n/a
3  រ ករទឹក  ត  ះសីហនុ n/a
4  រ ករទឹក  ត កំពត n/a
5  រ ករទឹក  ត  ធិ ត់ n/a
6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង n/a
7  រ ករទឹក  ត កំពង់ធំ n/a
9  រ ករទឹក  ត  យ ៀង n/a
10  រ ករទឹក  ត សឹង ង n/a
11  រ ករទឹក ង (កំពង់ធំ) n/a
12  រ ករទឹក ំង ំង (កំពង់ធំ) n/a
UL_001 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_002 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_003 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_004 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_005 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
UL_006 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
LC_003 អក ី ឈន  លិះ n/a
LC_011 ក  ង  n/a
LC_019 អក ី  ី  នី n/a
LC_008 ក  ង  ៀវ 0
LC_013 ក           ៊ុន ប៊ុន n/a
LC_018 ក នុប សុី ត n/a
LC_015 ក    ង n/a
LC_048 ក ី  ក គង់ n/a
LC_012 ុមហ៊ុន   ល ន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី n/a
LC_030 អក ី    លីន n/a
LC_028 អក ី ទុន លកិ n/a
LC_026 អក ី ង៉ូវ ឆវ័ន 0
LC_033 ក នន់ រសី (ភំដិន គីរវង ) n/a
LC_037 ក ី អ៊ុយ សុ n/a
LC_035 ក  ី  សុខុម n/a
LC_024 ក  ៀង  ង ប 0
LC_025 ក    ុន n/a
LC_086 ក  ង  យហួត n/a
LC_050 ក សួង  ត់ n/a
LC_057 ុមហ៊ុន  ន កូ វត ើរ សឹប យ n/a
LC_065 ក វង  រសី n/a
LC_039 ក ឈុន  រន n/a
LC_068 ក  ី យូសិទ n/a
LC_061 ក ជុំ  ន់ថន n/a
LC_093 អក ី ឯម សុភី n/a
LC_041 ក លឹម  ង n/a
LC_122 ុមហ៊ុនអិល យ ភី ុប (ឧក  លី យ៉ុង  ត់) n/a
LC_115 ក  ំង  ប n/a
LC_118 ក  ៀង គឹម  ង n/a
LC_067 អក ី  ង គីគីម ង n/a
LC_069 អក ី សុខ  n/a
LC_070 អក ី ជីវ សូនី n/a
LC_079 ក បឹង លួម n/a
LC_113 ក ី ឈួន ហរ n/a
LC_071 ក    n/a
LC_076 ក  ក់   ន់គយ n/a
LC_073 ក ដូត ទូច n/a
LC_105 ក លី វង ឌី n/a
1 រ ករទឹក សយ័ត  ុងភំ ញ (រ.ទ.ស.ក) n/a
LC_100 ក លី  ង 0
LC_099 ក តូច សុភ័ណ n/a
LC_104 ក  ន់   វ 0
LC_103 ក ឃុន សុផល 0
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LC_103 ក ឃុន សុផល 0
LC_089 ុមហ៊ុន  ន កូ វ ើរ សឹប យ n/a
LC_116 អក ី អ៊ុន  ន់ រ n/a
LC_129 ក អំណត់ វរ  (ឃុំ យអនរ) n/a
LC_133 ក    រទ n/a
LC_036 ក  ល វបុល n/a
LC_020 អក ី ងិន វ  (រ ង) 0
LC_112 ក ទូច  ន n/a
LC_114 ក    ន n/a
LC_119 ក  ំង ហុកឃី n/a
LC_117 ក សន ចំបុី n/a
LC_096 ុមហ៊ុន សុវណ   ណិជ n/a
LC_094 ក វង  សំបូរ n/a
LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត n/a
LC_132 ក ឡង រន n/a
LC_095 ក  ង  ត់ n/a
LC_109 ក ី ហូយ លកិ n/a
LC_090 ក សុខ ងួន n/a
LC_056 ក ី តូវ  រផល n/a
LC_083 ក  ឿន  ឿត n/a
LC_082 ក   សុខន n/a
LC_072 អក ី រុង  ៀង n/a
LC_108 ក   ឌត n/a
LC_088 ក ទូច សិទី n/a
LC_085 អក ី  ៀក  សមស n/a
LC_084 ក  ៉ន ង៉ុក n/a
LC_078 អក ី   ឈុនលឹម n/a
LC_081 ុមហ៊ុន  ង់ សុី (បឹង ំង) n/a
LC_107 ក   សំបូរ n/a
LC_060 កឧក  លឹម  ង n/a
LC_031 ក  ក់ ធន (រ ញ  ះអ ត) n/a
LC_032 ក  ក់ ធន ( ះ ទ ន់ជុំ គីរវង់) n/a
LC_102 អក ី ឌី ពិសី (ខប ងួន) 0
LC_021 អក ី ងិន វ  (អនង់រ ៀត) 0
LC_077 ក   ប៊ុន ត n/a
LC_005 អក ី  ន់  រ ( កគយ) 0
LC_127 ក សឹម ភកី n/a
LC_106 ក ថូ សុភកិ n/a
LC_101 អក ី ឌី ពិសី  ( ន់ជ័យ) 0
LC_097 ក ណប សុី n/a
UL_008 វន  ុស n/a
LC_058 ក  ៀ  ន n/a
LC_055 ុមហ៊ុន ឃុនអភិវឌ ន៍ n/a
LC_074 ក  ៀង  វច n/a
LC_137 ន រទី n/a
LC_059 ុមហ៊ុន ង ំងឌី ឡប នខប ើ សិន  នខន ាក់សិន n/a
LC_120 ុមហ៊ុន ឃូ  ៉ងហួត n/a
LC_043 ក  ៀក គឹមលី n/a
LC_044 ក សួស ពុយ n/a
LC_138 ង សុគ n/a
LC_140 ៉ន  ន់ n/a
LC_141 ណី  ន់ ឿន n/a
LC_142 ង សុី រូ n/a
LC_098 ក នង  ត n/a
LC_139 ក ី   ៀវ  ី ន n/a
LC_143 ុមហ៊ុន សូ   ម ( មបូ ៀ) n/a
LC_144 អ៊ួន ប៊ុន ត n/a
LC_145 ក សុខ សុ n/a
LC_063 ុមហ៊ុន កំពតផត n/a
LC_146 ង ជួន n/a
LC_147 ម៉យ ផ ង n/a
LC_148 ឡង  ប់ n/a
LC_149 ម៉យ ប៊ុយ ង n/a
LC_150  សំបូរ n/a
UL_009 ៀវ ហួត n/a
LC_151 អ៊ូ  រម n/a
LC_152 ផុន គឹមឡង n/a

LC_158 ុមហ៊ុន លឹម  ង  ុប n/a
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LC_158 ុមហ៊ុន លឹម  ង  ុប n/a
LC_153 ក  ង  យហួត n/a
LC_154 ក ជឹម សុី ត n/a
LC_157 ក ី   ពិ ល n/a
LC_124 ក ឧ  កុក ន (ខ ម) n/a
8  អង ពរ ករទឹក  ត កំពង់ ម n/a
LC_155 ក ី ភួង  លី n/a
LC_156 ក ី  ស ច n/a
LC_159 ក ី  ង  រួន n/a
LC_161 ក   ពួច n/a
LC_162 ក    ង ង n/a
LC_165 ក ម៉យ  ភ័ណ n/a
LC_166 ក  ំង  នកុសល n/a
LC_121 ុមហ៊ុន ថូ ក់  ហ័ណរ នីហរណ័ និងសំណង់ ( ក ថូ  ក់) n/a
LC_163 ក ី    ឿន n/a
LC_167 ក ី  ៊ុន  ីអូន n/a
LC_168 ក យ៉ង សម តិ n/a
LC_169 ក  ឹក បូ n/a
LC_160 ក តុប សុផល n/a
LC_170 ុមហ៊ុន ភំ ញ  សអ៊ហ ិត n/a
LC_001 ុមហ៊ុន   គងផូ បុល  កឧ  កុក  ន n/a
LC_171 ក  ន   ឿន n/a
LC_164 ក  ុីវ  ក n/a
LC_171 ក  យ ហុង n/a
LC_125 ក លី   n/a
LC_172 ក ខិញ  ង n/a
LC_173 ក ី  ៀង  n/a
LC_174 ក  ៉ន មក វុធ n/a
LC_022 ក  ង  វ n/a
LC_004 ក  ៉ត សុទី 0
LC_130 ក  ី ឈួន ហរ n/a
LC_007 ក ខិញ  ង n/a
LC_131 ក  ង យូ n/a
LC_006 អក ី  ន់  រ (សំ ពូន) 0
LC_042 ក  ម  ច n/a
LC_175 ក លីវ ជុងចំ ន n/a
LC_040 ក  អំ  ន់តូ n/a
LC_038 ក  យ ឡងឌី n/a
LC_176 ក  ង សុីម ង n/a
LC_009 ក គិន សុខុម 0
LC_177 ក ខន   ៉ងហុង n/a
LC_182 ក មុឺ  ន n/a
LC_017 ក មុឹង  n/a
LC_111 ក    ង n/a
LC_029 អក ី  ង  នី 0
LC_010 ក ល័ក  ៉ងលី 0
LC_178 ក បុិច  ឿន n/a
LC_180 ក  ៉ង សុង ក់ n/a
LC_181 ក នួន សុ ន់ n/a
LC_064 អក ី អុីង ទន n/a
LC_179 ក ទិត  រូ n/a
LC_053 អក ី លីម មួយ n/a
LC_092 អក ី អ៊ុ សុ ធ n/a
LC_091 ក   ឃុន  ំ n/a
LC_075 ក ជិន រ n/a
LC_034 ក នន់ រសី (អងរបូរ) n/a
LC_002 ុមហ៊ុន   គប់ខន ក់សិន n/a
LC_049 ក  ៀង  ប់ n/a
LC_054 អក ី ប៉ុម  ប n/a
LC_051 ក ឆិល ឬទី n/a
LC_047 ក តុង សុ n/a
LC_046 ក  ំង វុទី n/a
LC_066 អក ី វង   ភ័ណ n/a
LC_080 អក ី  ត សុវ រ n/a
LC_014 ក  រុម  រុណ n/a
LC_016 ក ហម ងួន n/a
LC_045 ុមហ៊ុន បុរកមករផលិតនិងផត់ផង់ទឹក ត n/a
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LC_045 ុមហ៊ុន បុរកមករផលិតនិងផត់ផង់ទឹក ត n/a
LC_062 អក ី  ន ម៊ុយ ន់ n/a
LC_027 អក ី  ង លក ី 0
LC_126 ុមហ៊ុន សុ រវ ល ក អភិវឌ ន៍ ខូអិលធីឌី n/a
LC_023 ក ី    ង យ n/a
LC_052 ក  ស  ន់ ឿន n/a
LC_110 ុមហ៊ុន ពួក ឌី ីក វ ើរ សឹប យ ខូអិលធីឌី n/a
13 រ ករទឹក រណៈ តមណលគិរ n/a
LC_128 ក អំណត់ វរ  (ឃុំរ ) n/a
LC_123 ុមហ៊ុន  ើត ខន ាក់សិន អុិន ើ យ n/a
LC_134 អក ី ឈន  លិះ ( ង) n/a

 សូច ករ 26 : ចំនួនខងផះកងតំបន់ កម

ខកូដ ះ តិបតិករទឹក ត ទិនន័យ

2 រ ករទឹកសយ័ត  ៀម ប n/a
3  រ ករទឹក  ត  ះសីហនុ n/a
4  រ ករទឹក  ត កំពត n/a
5  រ ករទឹក  ត  ធិ ត់ n/a
6  រ ករទឹក  ត  ត់ដំបង n/a
7  រ ករទឹក  ត កំពង់ធំ n/a
9  រ ករទឹក  ត  យ ៀង n/a
10  រ ករទឹក  ត សឹង ង n/a
11  រ ករទឹក ង (កំពង់ធំ) n/a
12  រ ករទឹក ំង ំង (កំពង់ធំ) n/a
UL_001 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_002 ឃុនអភិវឌ ន៏ n/a
UL_003 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_004 ុមហ៊ុនភូមិនិមិធ n/a
UL_005 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
UL_006 ុមហ៊ុន យ ខន ក់សិន ជី ៀ n/a
LC_003 អក ី ឈន  លិះ n/a
LC_011 ក  ង  n/a
LC_019 អក ី  ី  នី n/a
LC_008 ក  ង  ៀវ 0
LC_013 ក           ៊ុន ប៊ុន n/a
LC_018 ក នុប សុី ត n/a
LC_015 ក    ង n/a
LC_048 ក ី  ក គង់ n/a
LC_012 ុមហ៊ុន   ល ន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី n/a
LC_030 អក ី    លីន n/a
LC_028 អក ី ទុន លកិ n/a
LC_026 អក ី ង៉ូវ ឆវ័ន 0
LC_033 ក នន់ រសី (ភំដិន គីរវង ) n/a
LC_037 ក ី អ៊ុយ សុ n/a
LC_035 ក  ី  សុខុម n/a
LC_024 ក  ៀង  ង ប 0
LC_025 ក    ុន n/a

LC_086 ក  ង  យហួត n/a
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LC_086 ក  ង  យហួត n/a
LC_050 ក សួង  ត់ n/a
LC_057 ុមហ៊ុន  ន កូ វត ើរ សឹប យ n/a
LC_065 ក វង  រសី n/a
LC_039 ក ឈុន  រន n/a
LC_068 ក  ី យូសិទ n/a
LC_061 ក ជុំ  ន់ថន n/a
LC_093 អក ី ឯម សុភី n/a
LC_041 ក លឹម  ង n/a
LC_122 ុមហ៊ុនអិល យ ភី ុប (ឧក  លី យ៉ុង  ត់) n/a
LC_115 ក  ំង  ប n/a
LC_118 ក  ៀង គឹម  ង n/a
LC_067 អក ី  ង គីគីម ង n/a
LC_069 អក ី សុខ  n/a
LC_070 អក ី ជីវ សូនី n/a
LC_079 ក បឹង លួម n/a
LC_113 ក ី ឈួន ហរ n/a
LC_071 ក    n/a
LC_076 ក  ក់   ន់គយ n/a
LC_073 ក ដូត ទូច n/a
LC_105 ក លី វង ឌី n/a
1 រ ករទឹក សយ័ត  ុងភំ ញ (រ.ទ.ស.ក) n/a
LC_100 ក លី  ង 0
LC_099 ក តូច សុភ័ណ n/a
LC_104 ក  ន់   វ 0
LC_103 ក ឃុន សុផល 0
LC_089 ុមហ៊ុន  ន កូ វ ើរ សឹប យ n/a
LC_116 អក ី អ៊ុន  ន់ រ n/a
LC_129 ក អំណត់ វរ  (ឃុំ យអនរ) n/a
LC_133 ក    រទ n/a
LC_036 ក  ល វបុល n/a
LC_020 អក ី ងិន វ  (រ ង) 0
LC_112 ក ទូច  ន n/a
LC_114 ក    ន n/a
LC_119 ក  ំង ហុកឃី n/a
LC_117 ក សន ចំបុី n/a
LC_096 ុមហ៊ុន សុវណ   ណិជ n/a
LC_094 ក វង  សំបូរ n/a
LC_135 ុមហ៊ុន  យ   ង ផលិតទឹក ត n/a
LC_132 ក ឡង រន n/a
LC_095 ក  ង  ត់ n/a
LC_109 ក ី ហូយ លកិ n/a
LC_090 ក សុខ ងួន n/a
LC_056 ក ី តូវ  រផល n/a
LC_083 ក  ឿន  ឿត n/a
LC_082 ក   សុខន n/a
LC_072 អក ី រុង  ៀង n/a
LC_108 ក   ឌត n/a
LC_088 ក ទូច សិទី n/a
LC_085 អក ី  ៀក  សមស n/a
LC_084 ក  ៉ន ង៉ុក n/a
LC_078 អក ី   ឈុនលឹម n/a
LC_081 ុមហ៊ុន  ង់ សុី (បឹង ំង) n/a
LC_107 ក   សំបូរ n/a
LC_060 កឧក  លឹម  ង n/a
LC_031 ក  ក់ ធន (រ ញ  ះអ ត) n/a
LC_032 ក  ក់ ធន ( ះ ទ ន់ជុំ គីរវង់) n/a
LC_102 អក ី ឌី ពិសី (ខប ងួន) 0
LC_021 អក ី ងិន វ  (អនង់រ ៀត) 0
LC_077 ក   ប៊ុន ត n/a
LC_005 អក ី  ន់  រ ( កគយ) 0
LC_127 ក សឹម ភកី n/a
LC_106 ក ថូ សុភកិ n/a
LC_101 អក ី ឌី ពិសី  ( ន់ជ័យ) 0
LC_097 ក ណប សុី n/a
UL_008 វន  ុស n/a
LC_058 ក  ៀ  ន n/a
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LC_058 ក  ៀ  ន n/a
LC_055 ុមហ៊ុន ឃុនអភិវឌ ន៍ n/a
LC_074 ក  ៀង  វច n/a
LC_137 ន រទី n/a
LC_059 ុមហ៊ុន ង ំងឌី ឡប នខប ើ សិន  នខន ាក់សិន n/a
LC_120 ុមហ៊ុន ឃូ  ៉ងហួត n/a
LC_043 ក  ៀក គឹមលី n/a
LC_044 ក សួស ពុយ n/a
LC_138 ង សុគ n/a
LC_140 ៉ន  ន់ n/a
LC_141 ណី  ន់ ឿន n/a
LC_142 ង សុី រូ n/a
LC_098 ក នង  ត n/a
LC_139 ក ី   ៀវ  ី ន n/a
LC_143 ុមហ៊ុន សូ   ម ( មបូ ៀ) n/a
LC_144 អ៊ួន ប៊ុន ត n/a
LC_145 ក សុខ សុ n/a
LC_063 ុមហ៊ុន កំពតផត n/a
LC_146 ង ជួន n/a
LC_147 ម៉យ ផ ង n/a
LC_148 ឡង  ប់ n/a
LC_149 ម៉យ ប៊ុយ ង n/a
LC_150  សំបូរ n/a
UL_009 ៀវ ហួត n/a
LC_151 អ៊ូ  រម n/a
LC_152 ផុន គឹមឡង n/a
LC_158 ុមហ៊ុន លឹម  ង  ុប n/a
LC_153 ក  ង  យហួត n/a
LC_154 ក ជឹម សុី ត n/a
LC_157 ក ី   ពិ ល n/a
LC_124 ក ឧ  កុក ន (ខ ម) n/a
8  អង ពរ ករទឹក  ត កំពង់ ម n/a
LC_155 ក ី ភួង  លី n/a
LC_156 ក ី  ស ច n/a
LC_159 ក ី  ង  រួន n/a
LC_161 ក   ពួច n/a
LC_162 ក    ង ង n/a
LC_165 ក ម៉យ  ភ័ណ n/a
LC_166 ក  ំង  នកុសល n/a
LC_121 ុមហ៊ុន ថូ ក់  ហ័ណរ នីហរណ័ និងសំណង់ ( ក ថូ  ក់) n/a
LC_163 ក ី    ឿន n/a
LC_167 ក ី  ៊ុន  ីអូន n/a
LC_168 ក យ៉ង សម តិ n/a
LC_169 ក  ឹក បូ n/a
LC_160 ក តុប សុផល n/a
LC_170 ុមហ៊ុន ភំ ញ  សអ៊ហ ិត n/a
LC_001 ុមហ៊ុន   គងផូ បុល  កឧ  កុក  ន n/a
LC_171 ក  ន   ឿន n/a
LC_164 ក  ុីវ  ក n/a
LC_171 ក  យ ហុង n/a
LC_125 ក លី   n/a
LC_172 ក ខិញ  ង n/a
LC_173 ក ី  ៀង  n/a
LC_174 ក  ៉ន មក វុធ n/a
LC_022 ក  ង  វ n/a
LC_004 ក  ៉ត សុទី 0
LC_130 ក  ី ឈួន ហរ n/a
LC_007 ក ខិញ  ង n/a
LC_131 ក  ង យូ n/a
LC_006 អក ី  ន់  រ (សំ ពូន) 0
LC_042 ក  ម  ច n/a
LC_175 ក លីវ ជុងចំ ន n/a
LC_040 ក  អំ  ន់តូ n/a
LC_038 ក  យ ឡងឌី n/a
LC_176 ក  ង សុីម ង n/a
LC_009 ក គិន សុខុម 0
LC_177 ក ខន   ៉ងហុង n/a

LC_182 ក មុឺ  ន n/a
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LC_182 ក មុឺ  ន n/a
LC_017 ក មុឹង  n/a
LC_111 ក    ង n/a
LC_029 អក ី  ង  នី 0
LC_010 ក ល័ក  ៉ងលី 0
LC_178 ក បុិច  ឿន n/a
LC_180 ក  ៉ង សុង ក់ n/a
LC_181 ក នួន សុ ន់ n/a
LC_064 អក ី អុីង ទន n/a
LC_179 ក ទិត  រូ n/a
LC_053 អក ី លីម មួយ n/a
LC_092 អក ី អ៊ុ សុ ធ n/a
LC_091 ក   ឃុន  ំ n/a
LC_075 ក ជិន រ n/a
LC_034 ក នន់ រសី (អងរបូរ) n/a
LC_002 ុមហ៊ុន   គប់ខន ក់សិន n/a
LC_049 ក  ៀង  ប់ n/a
LC_054 អក ី ប៉ុម  ប n/a
LC_051 ក ឆិល ឬទី n/a
LC_047 ក តុង សុ n/a
LC_046 ក  ំង វុទី n/a
LC_066 អក ី វង   ភ័ណ n/a
LC_080 អក ី  ត សុវ រ n/a
LC_014 ក  រុម  រុណ n/a
LC_016 ក ហម ងួន n/a
LC_045 ុមហ៊ុន បុរកមករផលិតនិងផត់ផង់ទឹក ត n/a
LC_062 អក ី  ន ម៊ុយ ន់ n/a
LC_027 អក ី  ង លក ី 0
LC_126 ុមហ៊ុន សុ រវ ល ក អភិវឌ ន៍ ខូអិលធីឌី n/a
LC_023 ក ី    ង យ n/a
LC_052 ក  ស  ន់ ឿន n/a
LC_110 ុមហ៊ុន ពួក ឌី ីក វ ើរ សឹប យ ខូអិលធីឌី n/a
13 រ ករទឹក រណៈ តមណលគិរ n/a
LC_128 ក អំណត់ វរ  (ឃុំរ ) n/a
LC_123 ុមហ៊ុន  ើត ខន ាក់សិន អុិន ើ យ n/a
LC_134 អក ី ឈន  លិះ ( ង) n/a

សូច�ករ 26 : ចំនួនខ�ងផ�ះក㢓� ន�ងតំបន់េស㢖�កម㢔�

រ�� ករទឹកស� យ័ត េស�ម�ប  រ�� ករទឹក េខត� �ពះសីហនុ  រ�� ករទឹក េខត� កំពត  រ�� ករទឹក េខត� េ�ធិ�ត់  រ�� ករទឹក េខត� �ត់ដំបង
 រ�� ករទឹក េខត� កំពង់ធំ  រ�� ករទឹក េខត� �� យេរ�ង  រ�� ករទឹក េខត� ស� ឹងែ�តង  រ�� ករទឹកេ�� ង (កំពង់ធំ)  រ�� ករទឹក�ងំ�ក�ំង (កំពង់ធំ) ឃុនអភិវឌ�ន៏
ឃុនអភិវឌ�ន៏ �ក �មហ៊ុនភូមិនិមិធ �ក �មហ៊ុនភូមិនិមិធ �ក �មហ៊ុនǸយ�ខន��� ក់សិនេអជីេន� �ក �មហ៊ុនǸយ�ខន��� ក់សិនេអជីេន�
អ�ក�សី ឈន �លិះ េ�ក �៊ង ��� អ�ក�សី �គី េ�នី េ�ក េឡង េខ�វ េ�ក          �ស៊ុន ប៊ុនេ�៉ េ�ក នុប សុី�ត េ�ក � េខង
េ�ក�សី េសក គង់ �ក �មហ៊ុន  េ�� លេដន ប៊ុល ខូ អិលធីឌី អ�ក�សី េភ �លីន អ�ក�សី ទុន លក� ិ� អ�ក�សី ង៉ូវ ឆវ �ន� េ�ក នន់ រស� ី (ភ� ំដិន គីរ �វង�)
េ�ក�សី អ៊ុយ សុ� េ�ក �សី  សុខុម េ�ក េស�ង េសង�៊ប េ�ក � �ស �ន េ�ក េអង Ǹយហួត េ�ក សួង ��� ត់
�ក �មហ៊ុន �ន កូ វ�តេធ�រ សឹប�� យ េ�ក វង� រស� ី េ�ក ឈុន �រ �ន េ�ក �ទី យូសិទ� េ�ក ជុំ �� ន់ថន អ�ក�សី ឯម សុភី េ�ក លឹម េ�សង
�ក �មហ៊ុនអិល�� យ ភី�គ �ប (ឧក�៉ លី យ៉ុង �ត់) េ�ក �ំង �៊ប េ�ក េស�ង គឹម េ�សង អ�ក�សី �ង គីគីមេអង អ�ក�សី សុខ ៃណ អ�ក�សី ជីវ សូន� ី
េ�ក បឹង លួម េ�ក�សី ឈួន ហ� �រ �� េ�ក ៃអ េ�៉ េ�ក �ក់  �ន់គយ េ�ក ដូត ទូច េ�ក លី វង�ឌី

1/5

អនុវត�㢕�តី㢔�សបច� ន�ប㢓�ន�

Highcharts.com


